
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้องตี

อําเภอ ไทรโยค   จังหวัดกาญจนบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 30,216,400 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 7,687,420 บาท
งบบุคลากร รวม 4,741,620 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,534,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

     1. เงินเดือนนายก อบต.บ้องตี            
         ( 20,400 บาท  x 1 คน  x  12  เดือน ) = 244,800 บาท
     2. เงินเดือนรองนายก อบต.บ้องตี            
         ( 11,220 บาท  x 2 คน  x  12  เดือน ) = 269,280 บาท

   
เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

     1. เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก อบต.บ้องตี   
         ( 1,750 บาท  x 1 คน  x  12  เดือน ) = 21,000 บาท
     2. เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งรองนายก อบต.บ้องตี            
         ( 880 บาท  x 2 คน  x  12  เดือน ) = 21,120 บาท

    
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

     1. เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก อบต.บ้องตี   
         ( 1,750 บาท  x 1 คน  x  12  เดือน ) = 21,000 บาท
     2. เงินค่าตอบแทนพิเศษรองนายก อบต.บ้องตี            
         ( 880 บาท  x 2 คน  x  12  เดือน ) = 21,120 บาท

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

     เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายก อบต.บ้องตี   
     ( 7,200 บาท  x 1 คน  x  12  เดือน ) = 86,400 บาท
     

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 849,600 บาท
     1. เงินค่าตอบแทนประธานสภา อบต.บ้องตี   
         ( 11,220 บาท  x 1 คน  x  12  เดือน ) = 134,640 บาท
     2. เงินค่าตอบแทนรองประธานสภา อบต.บ้องตี   
         ( 9,180 บาท  x 1 คน  x  12  เดือน ) = 110,160 บาท
     3. เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต.บ้องตี   
         ( 7,200 บาท  x 6 คน  x  12  เดือน ) = 518,400 บาท
     4. เงินค่าตอบแทนเลขานุการสภา อบต.บ้องตี   
         ( 7,200 บาท  x 1 คน  x  12  เดือน ) = 86,400 บาท
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,207,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,959,720 บาท

     เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล ตามแผนอัตรากําลังฯ 
     ทังนีจ่ายตามคําสังการเลือนระดับ เลือนขันเงินเดือน ตลอดจน
     เงินอืนๆ ทีมีสิทธิทีได้รับตามกฎหมาย   
     1. เงินเดือนปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล = 392,700 บาท   
         ( 32,450 บาท  x 12  เดือน ) = 389,400 บาท
         เงินปรับปรุงเงินเดือน 
         ( 550 บาท x 6 เดือน ) = 3,300 บาท
     2. เงินเดือนหัวหน้าสํานักปลัด = 346,020 บาท   
         ( 28,560 บาท  x 12  เดือน ) = 342,720 บาท
         เงินปรับปรุงเงินเดือน 
         ( 550 บาท x 6 เดือน ) = 3,300 บาท
     3. เงินเดือนนักวิชาการศึกษา = 320,640 บาท   
         ( 26,460 บาท  x 12  เดือน ) = 317,520 บาท
         เงินปรับปรุงเงินเดือน 
         ( 520 บาท x 6 เดือน ) = 3,120 บาท
     4. เงินเดือนนักพัฒนาชุมชน = 273,480 บาท   
         ( 22,600 บาท  x 12  เดือน ) = 271,200 บาท
         เงินปรับปรุงเงินเดือน 
         ( 380 บาท x 6 เดือน ) = 2,280 บาท
     5. เงินเดือนนักวิเคราะห์นโยบายและแผน = 286,800 บาท   
         ( 23,710 บาท  x 12  เดือน ) = 284,520 บาท
         เงินปรับปรุงเงินเดือน 
         ( 380 บาท x 6 เดือน ) = 2,280 บาท
     6. เงินเดือนนักทรัพยากรบุคคล = 182,880 บาท   
         ( 15,060 บาท  x 12  เดือน ) = 180,720 บาท
         เงินปรับปรุงเงินเดือน 
         ( 360 บาท x 6 เดือน ) = 2,160 บาท
    7. เงินเดือนเจ้าพนักงานธุรการ = 157,200 บาท   
         ( 12,970 บาท  x 12  เดือน ) = 155,640 บาท
         เงินปรับปรุงเงินเดือน 
         ( 260 บาท x 6 เดือน ) = 1,560 บาท

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 3,780 บาท
     เพือจ่ายเป็น เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว เจ้าพนักงานธุรการ
     ( 315 บาท x 12 เดือน ) = 3,780 บาท

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 90,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง พนักงานส่วนตําบล ดังนี
     1. ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล (บริหารท้องถิน ระดับต้น)
         ( 4,000 บาท x 12 เดือน ) = 48,000 บาท
     2. หัวหน้าสํานักปลัด (อํานวยการท้องถิน ระดับต้น)
         ( 3,500 บาท x 12 เดือน ) = 42,000 บาท

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 234,780 บาท
     เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างประจํา ให้ลูกจ้างประจําตามแผนอัตรากําลังฯ 
     ทังนีจ่ายตามคําสังการเลือนระดับ เลือนขันเงินเดือน ตลอดจน
     เงินอืนๆ ทีมีสิทธิทีได้รับตามกฎหมาย   
     1. นักจัดการงานทัวไป = 234,780 บาท   
         ( 19,410 บาท  x 12  เดือน ) = 232,920 บาท
         เงินปรับปรุงเงินเดือน 
         ( 310 บาท x 6 เดือน ) = 1,860 บาท
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 723,360 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตามแผนอัตรากําลังฯ 
     แยกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทัวไป ดังนี
     พนักงานจ้างตามภารกิจ   
     1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ          
         ( 11,120 บาท  x 12  เดือน ) = 133,440 บาท
     2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ          
         ( 10,180 บาท  x 12  เดือน ) = 122,160 บาท
     3. พนักงานขับรถยนต์          
         ( 11,980 บาท  x 12  เดือน ) = 143,760 บาท
      พนักงานจ้างทัวไป
     1. นักการภารโรง           
         ( 9,000 บาท  x 12  เดือน ) = 108,000 บาท
     2. คนงานทัวไป           
         ( 9,000 บาท  x  2 อัตรา x 12  เดือน ) = 216,000 บาท

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 99,660 บาท
     เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง ตามแผนอัตรากําลังฯ 
     แยกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทัวไป ดังนี
     เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว
     พนักงานจ้างตามภารกิจ   
     1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
         ( 2,000 บาท  x 12  เดือน ) = 24,000 บาท
     2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ          
         ( 2,000 บาท  x 12  เดือน ) = 24,000 บาท
     3. พนักงานขับรถยนต์ 
         ( 1,305 บาท  x 12  เดือน ) = 15,660 บาท
      พนักงานจ้างทัวไป
     1. นักการภารโรง  
         ( 1,000 บาท  x 12  เดือน ) = 12,000 บาท
     2. คนงานทัวไป           
         ( 1,000 บาท  x 2 อัตรา x 12  เดือน ) = 24,000 บาท

เงินเบียกันดาร จํานวน 96,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นเงินเบียกันดาร ให้แก่พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา
     ทีปฏิบัติหน้าทีในพืนทีกันดาร-เสียงภัย ตามประกาศของทางราชการ
     ตังจ่ายจากเงินรายได้ 

งบดําเนินงาน รวม 2,813,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 280,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 250,000 บาท

     เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี)
     เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานส่วนท้องถิน โดยถือตาม
     กฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงิน
     ประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
     ประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กร
     ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่
     พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ตามระเบียบ
     กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติ
     งานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนท้องถิน
     โดยถือจ่ายจามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
     เกียวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541 และ
     ทีแก้ไขเพิมเติม พ.ศ. 2541 (ฉบับที 2) , พ.ศ. 2541 (ฉบับที 3) ,
     พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที 5)
     พ.ศ. 2548 , แนวทางการปฏิบัติเกียวกับสิทธิการเบิกเงินสวัสดิการ
     ของผู้บริหารท้องถิน ( ที มท 0809.3/ว 4188  ลงวันที 9 ธันวาคม
     พ.ศ. 2548 ) , ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน
     ที มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที 9 สิงหาคม พ.ศ. 2559)

ค่าใช้สอย รวม 1,120,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 400,000 บาท

     เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงาน
     ค่าจ้างเหมายามดูแลสํานักงาน  ค่าจ้างทําเว็บไซต์  ค่าจ้างทําป้าย
     ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการทีจําเป็นต่อการให้บริการ
     ประชาชน ค่าหนังสือพิมพ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ ค่าเข้าเล่ม
     ค่าทําแผ่นพับ วารสาร ปฏิทิน สือสิงพิมพ์หรือเอกสารเผยแพร่ต่างๆ 
     ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการประชุม สัมมนา
     การฝึกอบรม ตลอดจนค่าจ้างอืนๆ ทีสามารถเบิกจ่ายได้ในประเภท
     รายจ่ายนี โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก
     ที มท 0808.2/ว7120  ลงวันที 9 ธันวาคม พ.ศ. 2559  เรือง
     หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครอง
     ส่วนท้องถิน

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 300,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลทีมา
     นิเทศงาน ตรวจงาน เยียมชม หรือ ทัศนศึกษาดูงาน 
     เพือจ่ายเป็นค่าเลียงรับรองในการจัดการประชุมสภาท้องถินหรือ
     คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการทีได้รับแต่งตังตามกฎหมาย 
     หรือตามระเบียบ หรือตามหนังสือสังการของกระทรวงมหาดไทย 
     เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีต่างๆ หรือ การเข้าร่วม
     กิจกรรมงานรัฐพิธี วันสําคัญต่างๆ ของทางราชการ เช่น กิจกรรม
     เฉลิมพระเกียรติ   งานเฉลิมพระชนมพรรษา  วันปิยมหาราช
     การเตรียมการรับเสด็จฯ และ กิจกรรมอืนๆ  ตามนโยบายรัฐบาล
     โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4
/ว2381 
     ลงวันที  28  กรกฎาคม พ.ศ. 2548  

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 150,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
     และนอกราชการของผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตําบล
     ตลอดจนพนักงานจ้างทีมีคําสังให้เดินทางไปราชการ อบรมสัมมนา 
     เพือส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรมีทักษะความรู้ในการปฏิบัติงาน
     ซึงมีสิทธิตามระเบียบทางราชการกําหนด ในการฝึกอบรมเพือการ
     พัฒนาองค์ความรู้เกียวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วน
     ท้องถิน โดยถือปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
     ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 
     2555 และแก้ไขเพิมเติม พ.ศ. 2558 (ฉบับที 2) , พ.ศ. 2559
     (ฉบับที 3) 
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โครงการจ้างสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ จํานวน 20,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างสํารวจความพึงพอใจของ
     ผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตําบลบ้องตี โดยจัดจ้าง
     สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐทีมีการสอนใน
     ระดับปริญญาตรีภายในเขตจังหวัด หรือ นอกเขตจังหวัด
     ทําการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนเพือจักได้นําผล
     การสํารวจมาปรับปรุงและพัฒนางานด้านการบริการ ให้มี
     คุณภาพ มีประสิทธิภาพมากยิงขึน 

โครงการอบรมเพิมศักยภาพการปฏิบัติหน้าที จํานวน 50,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการอบรม
     เพิมศักยภาพการปฏิบัติหน้าที ให้แก่  พนักงานส่วนท้องถิน 
     ตลอดจนพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้องตี 
     เช่น ค่าวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีใช้
     ในการอบรม ค่ายานพาหนะ ค่าของทีระลึก ค่าอาหารว่างและ
     เครืองดืม ค่าอาหาร  และรายจ่ายอืนๆ ทีใช้ในการดําเนินงาน
     ตามโครงการ  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
     ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม
     ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
    

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ จํานวน 50,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการอบรม
     ให้ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ  เช่น  ภาษาอังกฤษ  พม่า
     กะเหรียง ให้แก่  พนักงานส่วนท้องถิน ตลอดจนพนักงานจ้าง 
     ขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้องตี  เช่น ค่าวิทยากร ค่าป้าย
     ประชาสัมพันธ์  ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีใช้ในการอบรม ค่ายานพาหนะ 
     ค่าของทีระลึก ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าอาหาร  และรายจ่าย
     อืนๆ ทีใช้ในการดําเนินงานตามโครงการ ฯลฯ  โดยถือปฏิบัติตาม
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
     การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 150,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินทีชํารุดเสียหาย
     เพือให้ทรัพย์สินนันกลับมาใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถจักรยานยนต์
     รถยนต์ รถบรรทุกนํา เครืองส่งโทรสาร โทรศัพท์ เครืองปรับอากาศ  
     เครืองถ่ายเอกสาร อุปกรณ์ดับเพลิง และอืนๆ ทีชํารุดเสียหาย  

ค่าวัสดุ รวม 730,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 200,000 บาท

     เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ 
     ปากกา ยางลบ นํายาลบคําผิด ไม้บรรทัด คลิป ลวดเย็บกระดาษ 
     กาว แฟ้ม  สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ธงชาติ
     ซอง สิงพิมพ์ทีได้จากซือหรือจ้างพิมพ์ นําดืมสําหรับบริการ
     ประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ และอืนๆ ทีอยู่ในประเภทรายจ่ายนี
     ตังจ่ายจากเงินรายได้    

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ผงซักฟอก สบู่ แปรง
     นํายาดับกลิน  ไม้กวาด เข่ง ถาด แก้วนํา จานรอง ถ้วย ชาม ช้อน
     ช้อนส้อม กระติกนําร้อน กระติกนําแข็ง  ฯลฯ และอืนๆ ทีอยูู่ใน
     ประเภทรายจ่ายนี
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถยนต์ เบรก 
     ครัช  เพลา  หัวเทียน  ไขควง ประแจ นํามันเบรก น๊อตและสกรู 
     สายไมล์  ฟิล์มกรองแสง สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน 
     กรวยจราจร แบตเตอรีเครืองยนต์ (อะไหล่) ฯลฯ  และอืนๆ ทีอยู่ใน
     ประเภทรายจ่ายนี

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 300,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน  เช่น นํามันเชือเพลิง
     นํามันดีเซล นํามันก๊าด นํามันเบนซิน นํามันจารบี นํามันเครือง 
     ถ่าน ก๊าส ฯลฯ และอืนๆ ทีจ่ายตามรายจ่ายประเภทนี

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ขาตังกล้อง  เลนส์ซูม
     เมมโมรีการ์ด  พู่กัน  สี  กระดาษเขียนโปสเตอร์  ฟิวเจอร์บอร์ด
     แถบบันทึกเสียงหรือภาพ ฯลฯ  และอืนๆ ทีอยู่ในประเภทรายจ่ายนี

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 150,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล
     อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette , Floppy Disk , Removable
     Disk ,  Compact Disc , Digital Video Disc , Flash Drive)
     ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์  กระดาษต่อเนือง 
     หน่วยประมวลผล  ฮาร์ดิสก์ไดนร์  ซีดีรอมไดร์ฟ  แผ่นกรองแสง 
     แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key Board) เมนบอร์ด เมาส์ ฯลฯ
     และอืนๆ ทีอยูู่ในประเภทรายจ่ายนี

ค่าสาธารณูปโภค รวม 683,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 650,000 บาท

     เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของทีทําการ สํานักงาน อบต. 
     ประปาของ อบต.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมพืนบ้าน 
     ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 5,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์สํานักงาน อบต. ตังจ่ายจาก
     เงินรายได้  

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 13,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ค่าดวงตราไปรษณียากร
     ค่าบริการอืนๆ ทีใช้ในราชการ ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 15,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าเช่าสัญญาณ
     อินเตอร์เน็ต ค่าเช่าพืนทีดูแลเว็บไซต์ ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน รวม 87,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 87,800 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เครืองปรับอากาศ จํานวน 87,800 บาท
     1. เครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตังพืนหรือชนิดแขวน
          (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 13,000 บีทียู จํานวน 1 เครือง
          ราคาเครืองละ 23,000 บาท  รวมเป็นเงิน  23,000  บาท
      2. เครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตังพืนหรือชนิดแขวน
          (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู จํานวน 2 เครือง
          ราคาเครืองละ 32,400 บาท  รวมเป็นเงิน  64,800  บาท
      ทังนี จัดซือตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
      ตามบัญราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ มีนาคม 2560
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งบเงินอุดหนุน รวม 45,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 45,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 45,000 บาท

     เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเพือดําเนินการโครงการพัฒนาส่งเสริม
     การเรียนรู้และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
     การซือหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน อําเภอไทรโยค 
     จังหวัดกาญจนบุรี อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
     ราชการ พ.ศ. 2540  ,ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
     ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559

งานบริหารงานคลัง รวม 1,917,340 บาท
งบบุคลากร รวม 1,514,340 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,514,340 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,000,680 บาท

     เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล ตามแผนอัตรากําลังฯ 
     ทังนีจ่ายตามคําสังการเลือนระดับ เลือนขันเงินเดือน ตลอดจน
     เงินอืนๆ ทีมีสิทธิทีได้รับตามกฎหมาย   
     1. เงินเดือนผู้อํานวยการกองคลัง = 359,400 บาท   
         ( 29,680 บาท  x 12  เดือน ) = 356,160 บาท
         เงินปรับปรุงเงินเดือน 
         ( 540 บาท x 6 เดือน ) = 3,240 บาท
     2. เงินเดือนเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี = 139,260 บาท   
         ( 11,510 บาท  x 12  เดือน ) = 138,120 บาท
         เงินปรับปรุงเงินเดือน 
         ( 190 บาท x 6 เดือน ) = 1,140 บาท
     3. เงินเดือนเจ้าพนักงานพัสดุ = 139,260 บาท   
         ( 11,510 บาท  x 12  เดือน ) = 138,120 บาท
         เงินปรับปรุงเงินเดือน 
         ( 190 บาท x 6 เดือน ) = 1,140 บาท
     4. เงินเดือนเจ้าพนักงานธุรการ = 139,260 บาท   
         ( 11,510 บาท  x 12  เดือน ) = 138,120 บาท
         เงินปรับปรุงเงินเดือน 
         ( 190 บาท x 6 เดือน ) = 1,140 บาท
     5. เงินเดือนเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ = 223,500 บาท   
         ( 18,440 บาท  x 12  เดือน ) = 221,280 บาท
         เงินปรับปรุงเงินเดือน 
         ( 370 บาท x 6 เดือน ) = 2,220 บาท

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 63,900 บาท
      เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว ของพนักงานส่วนตําบล 
      ดังนี
      1. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
          ( 1,775 บาท x 12 เดือน ) = 21,300 บาท
      2. เจ้าพนักงานพัสดุ
          ( 1,775 บาท x 12 เดือน ) = 21,300 บาท 
      3. เจ้าพนักงานธุรการ
          ( 1,775 บาท x 12 เดือน ) = 21,300 บาท

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง พนักงานส่วนตําบล ดังนี
     1. ผู้อํานวยการกองคลัง (อํานวยการท้องถิน ระดับต้น)
         (3,500 บาท x 12 เดือน) = 42,000  บาท
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 347,760 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ
     ตามแผนอัตรากําลังฯ  ดังนี
     1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
         (15,390 บาท x 12 เดือน) = 184,680  บาท
     2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
         (13,590 บาท x 12 เดือน) = 163,080  บาท

เงินเบียกันดาร จํานวน 60,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นเงินเบียกันดาร ให้แก่พนักงานส่วนตําบล ทีปฏิบัติหน้าที
     ในพืนทีกันดาร-เสียงภัย ตามประกาศของทางราชการ ตังจ่ายจาก
      เงินรายได้ 

งบดําเนินงาน รวม 360,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 180,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 155,000 บาท

     เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามรายการ ดังนี
     เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี)
     จํานวนเงิน 125,000  บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานส่วนท้องถิน โดยถือตาม
     กฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงิน
     ประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
     ประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กร
     ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557

     ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซือจัดจ้าง
     จํานวนเงิน  30,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการดําเนินการซือหรือ
     การจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
     ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว 3652 
     ลงวันที 17 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2553 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่
     พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ตามระเบียบ
     กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติ
     งานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนท้องถิน
     โดยถือจ่ายจามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
     เกียวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541 และ
     ทีแก้ไขเพิมเติม พ.ศ. 2541 (ฉบับที 2)  , พ.ศ. 2541 (ฉบับที 3) ,
     พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที 5)
     พ.ศ. 2548 , ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน
     ที มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที 9 สิงหาคม พ.ศ. 2559)     
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ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 50,000 บาท

     เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ  เช่น  ค่าจ้างเหมาแรงงาน
     ต่างๆ   ค่าจ้างเหมายามดูแลสํานักงาน  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเข้าเล่ม 
     ค่าจ้างทําป้าย  ค่าทําแผ่นพับ วารสาร ปฏิทิน สือสิงพิมพ์หรือเอกสาร
     เผยแพร่ต่างๆ  ค่าจ้างเหมาบริการทีจําเป็นต่อการให้บริการประชาชน
     ค่าหนังสือพิมพ์  ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการ
     ประชุม สัมมนา การฝึกอบรม ตลอดจนค่าจ้างอืนๆ ทีสามารถเบิกจ่าย
     ได้ในประเภทรายจ่ายนี โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
     ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว7120  ลงวันที 9 ธันวาคม พ.ศ. 2559  
     เรืองหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครอง
     ส่วนท้องถิน

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
     และนอกราชการของผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตําบล
     ตลอดจนพนักงานจ้างทีมีคําสังให้เดินทางไปราชการ อบรมสัมมนา 
     เพือส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรมีทักษะความรู้ในการปฏิบัติงาน
     ซึงมีสิทธิตามระเบียบทางราชการกําหนด ในการฝึกอบรมเพือการ
     พัฒนาองค์ความรู้เกียวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วน
     ท้องถิน โดยถือปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
     ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 
     2555 และแก้ไขเพิมเติม พ.ศ. 2558 (ฉบับที 2) , พ.ศ. 2559
     (ฉบับที 3) 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินทีชํารุดเสียหาย
     เพือให้ทรัพย์สินนันกลับมาใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถจักรยานยนต์
     รถยนต์ รถบรรทุกนํา เครืองส่งโทรสาร โทรศัพท์ เครืองปรับอากาศ  
     เครืองถ่ายเอกสาร อุปกรณ์ดับเพลิง และอืนๆ ทีชํารุดเสียหาย  

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท

     เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล
     อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette , Floppy Disk , Removable
     Disk ,  Compact Disc , Digital Video Disc , Flash Drive)
     ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์  กระดาษต่อเนือง 
     หน่วยประมวลผล  ฮาร์ดิสก์ไดนร์  ซีดีรอมไดร์ฟ  แผ่นกรองแสง 
     แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key Board) เมนบอร์ด เมาส์ ฯลฯ
     และอืนๆ ทีอยูู่ในประเภทรายจ่ายนี 

งบลงทุน รวม 43,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 43,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เครืองปรับอากาศ จํานวน 23,000 บาท
     1. เครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตังพืนหรือชนิดแขวน
          (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 13,000 บีทียู จํานวน 1 เครือง
          ราคาเครืองละ 23,000 บาท  รวมเป็นเงิน  23,000  บาท
      ทังนี จัดซือตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
      ตามบัญราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ มีนาคม 2560
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
สแกนเนอร์ จํานวน 20,000 บาท
     สแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที 1
     ราคา 20,000  บาท คุณลักษณะพืนฐานเป็นสแกนเนอร์ชนิด
     ป้อนกระดาษขนาด A4 อัตโนมัติ ฯ   ตามเกณฑ์ราคากลางและ
     คุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2560
     ณ วันที 21 เมษายน พ.ศ. 2560

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 189,560 บาท
งบบุคลากร รวม 172,560 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 172,560 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 139,260 บาท

     เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล ตามแผนอัตรากําลังฯ
     ทังนีจ่ายตามคําสังการเลือนระดับ เลือนขันเงินเดือน ตลอดจน
     เงินอืนๆ ทีมีสิทธิได้รับตามกฎหมาย
     1.  เงินเดือน เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
          = 139,260  บาท
          ( 11,510 บาท x 12 เดือน ) = 138,120 บาท
          เงินปรับปรุงเงินเดือน
          ( 190 บาท x 6 เดือน ) = 1,140 บาท

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 21,300 บาท
     เพือจ่ายเป็น เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว พนักงานส่วนตําบลดังนี
     1. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย          
         ( 1,775 บาท x 12 เดือน ) = 21,300 บาท

เงินเบียกันดาร จํานวน 12,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นเงินเบียกันดาร ให้แก่พนักงานส่วนตําบล ทีปฏิบัติหน้าที
     ในพืนทีกันดาร-เสียงภัย ตามประกาศของทางราชการ  ตังจ่ายจาก
     เงินรายได้ 

งบดําเนินงาน รวม 17,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 17,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 12,000 บาท

     เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี)
     เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานส่วนท้องถิน โดยถือตาม
     กฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงิน
     ประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
     ประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กร
     ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนท้องถิน
     โดยถือจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
     เกียวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541 และ
     ทีแก้ไขเพิมเติม พ.ศ. 2541 (ฉบับที 2) , พ.ศ. 2541 (ฉบับที 3) ,
     พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที 5)
     พ.ศ. 2548 , ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน
     ที มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที 9 สิงหาคม พ.ศ. 2559) 
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 198,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 198,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 123,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสําคัญ จํานวน 60,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการป้องกัน
     และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสําคัญ 60,000 บาท
     เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติ
     ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
     0804.5/ว 1634  ลงวันที 22 กันยายน พ.ศ. 2557 และ
     หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 
     0801.4/ว 668 ลงวันที 27 มีนาคม พ.ศ. 2560

โครงการฝึกอบรมความปลอดภัยบนท้องถนน จํานวน 5,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการฝึกอบรม
     ความปลอดภัยบนท้องถนน เช่น ค่าวิทยากร ค่าสือประชาสัมพันธ์
     ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตาม
     ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที 11/2557 ลงวันที
     21 กรกฏาคม พ.ศ. 2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
     ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเจ้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที
     ท้องถิน พ.ศ. 2557

โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จํานวน 50,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการฝึกอบรม
     ความปลอดภัยบนท้องถนน เช่น ค่าวิทยากร ค่าสือประชาสัมพันธ์
     และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นสําหรับโครงการนี ฯลฯ โดยถือปฏิบัติ
     ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที 11/2557
     ลงวันที 21 กรกฏาคม พ.ศ. 2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
     ว่าด้วยการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที
     ท้องถิน พ.ศ. 2557

โครงการให้ความรู้เรืองสาธารณภัยและการป้องกันภัย จํานวน 8,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการให้ความรู้
     เรืองสาธารณภัยและการป้องกันภัย   เช่นค่าสือประชาสัมพันธ์  
     ค่าวิทยากร  ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ   ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  
     ค่าอาหาร  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ฯลฯ  

ค่าวัสดุ รวม 75,000 บาท
วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 75,000 บาท

     เพือจ่ายเป็นค่าเครืองแต่งกายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัย
     ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้องตี
     โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท
     0808.2/ว 3795  ลงวันที 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เรือง 
     การตังงบประมาณและการเบิกจ่ายค่าตอบแทนและค่าวัสดุ
     เครืองแต่งกายของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
     ทังนี ให้ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
     พัสดุทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินถือปฏิบัติ
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 2,528,640 บาท
งบบุคลากร รวม 2,318,640 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,318,640 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,449,540 บาท

     เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานครู ตามแผนอัตรากําลังฯ 
     ทังนีจ่ายตามคําสังการเลือนระดับ เลือนขันเงินเดือน ตลอดจน
     เงินอืนๆ ทีมีสิทธิทีได้รับตามกฎหมาย  
     เงินเดือน ครู  จํานวน 6 อัตรา  แยกเป็น 
     1. เงินเดือน ครู = 784,260 บาท   
         ( 21,570 บาท  x 3 อัตรา x 12  เดือน ) = 776,520 บาท
         เงินปรับปรุงเงินเดือน 
         ( 430 บาท x  3 อัตรา x 6  เดือน ) = 7,740 บาท
     2. เงินเดือน ครู = 665,280 บาท   
         ( 18,270 บาท  x 3 อัตรา x 12  เดือน ) = 657,720 บาท
         เงินปรับปรุงเงินเดือน 
         ( 420 บาท x  3 อัตรา x 6  เดือน ) = 7,560 บาท
 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 718,560 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตามแผนอัตรา
     กําลังฯ  จํานวน  5  อัตรา ดังนี
     1. ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
         ( 12,340 บาท x 12 เดือน ) = 148,080  บาท
     2. ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
         ( 12,100 บาท x 12 เดือน ) = 145,200  บาท
     3. ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
         ( 11,930 บาท x 12 เดือน ) = 143,160  บาท
     4. ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
         ( 11,810 บาท x 12 เดือน ) = 141,720  บาท
     5. ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
         ( 11,700 บาท x 12 เดือน ) = 140,400  บาท

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 78,540 บาท
     เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว ให้แก่
     พนักงานจ้างตามภารกิจ   จํานวน  5  อัตรา ดังนี
     1. ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
         (    945 บาท x 12 เดือน ) = 11,340  บาท
     2. ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
         ( 1,185 บาท x 12 เดือน ) = 14,220  บาท
     3. ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
         ( 1,355 บาท x 12 เดือน ) = 16,260  บาท
     4. ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
         ( 1,475 บาท x 12 เดือน ) = 17,700  บาท
     5. ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
         ( 1,585 บาท x 12 เดือน ) = 19,020  บาท

เงินเบียกันดาร จํานวน 72,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นเงินเบียกันดาร ให้แก่พนักงานครู ทีปฏิบัติหน้าที
     ในพืนทีกันดาร-เสียงภัย ตามประกาศของทางราชการ
     ตังจ่ายจากเงินรายได้
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งบดําเนินงาน รวม 210,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 210,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 180,000 บาท

     เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี)
     เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานส่วนท้องถิน โดยถือตาม
     กฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงิน
     ประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
     ประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กร
     ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่
     พนักงานส่วนตําบล และ พนักงานจ้าง ตามระเบียบกระทรวง
     มหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
     นอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนท้องถิน
     โดยถือจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
     เกียวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541 และ
     ทีแก้ไขเพิมเติม พ.ศ. 2541 (ฉบับที 2) , พ.ศ. 2541 (ฉบับที 3) ,
     พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที 5)
     พ.ศ. 2548 , ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน
     ที มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที 9 สิงหาคม พ.ศ. 2559) 

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 6,675,495 บาท
งบดําเนินงาน รวม 3,328,295 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,228,200 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 30,000 บาท

     เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงาน
     ค่าจ้างเหมายามดูแลสํานักงาน  ค่าจ้างทําเว็บไซต์  ค่าจ้างทําป้าย
     ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการทีจําเป็นต่อการให้บริการ
     ประชาชน ค่าหนังสือพิมพ์ ค่าถ่ายเอกสาร คาเย็บหนังสือ ค่าเข้าเล่ม
     ค่าทําแผ่นพับ วารสาร ปฏิทิน สือสิงพิมพ์หรือเอกสารเผยแพร่ต่างๆ 
     ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการประชุม สัมมนา
     การฝึกอบรม ตลอดจนค่าจ้างอืนๆ ทีสามารถเบิกจ่ายได้ในประเภท
     รายจ่ายนี โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก
     ที มท 0808.2/ว7120  ลงวันที 9 ธันวาคม พ.ศ. 2559  เรือง
     หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครอง
     ส่วนท้องถิน

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
     และนอกราชการของพนักงานส่วนท้องถิน ได้แก่ ครู ครูผู้ดูแลเด็ก
     ตลอดจนพนักงานจ้างทีมีคําสังให้เดินทางไปราชการ อบรมสัมมนา 
     เพือส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรมีทักษะความรู้ในการปฏิบัติงาน
     ซึงมีสิทธิตามระเบียบทางราชการกําหนด ในการฝึกอบรมเพือการ
     พัฒนาองค์ความรู้เกียวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วน
     ท้องถิน โดยถือปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
     ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 
     2555 และแก้ไขเพิมเติม พ.ศ. 2558 (ฉบับที 2) , พ.ศ. 2559
     (ฉบับที 3) 
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โครงการธนาคารขยะศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 10,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการธนาคารขยะ
     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น  ค่าวิทยากร  ค่าวัสดุ  ค่าอุปกรณ์ต่างๆ 
     ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าสือประชาสัมพันธ์ และ
     ค่าใช้จ่ายอืนๆ ฯลฯ  

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 1,168,200 บาท
     โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
     จําแนกเป็น     
     1. เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ให้แก่
         ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต. จํานวน 4 ศูนย์
         รวมเป็นเงิน  867,300  บาท
               1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ้องตี
                   ( 42 คน x 20 บาท  x 245 วัน )  = 205,800 บาท
               2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ้องตีล่าง
                    ( 46 คน x 20 บาท x 245 วัน )  = 225,400 บาท
               3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท้ายเหมือง
                   ( 28 คน x 20 บาท  x 245 วัน )  = 137,200 บาท
               4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งมะเซอย่อ
                   ( 61 คน x 20 บาท  x 245 วัน )  = 298,900 บาท

     2. เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน
         ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต. จํานวน 4 ศูนย์
         รวมเป็นเงิน  300,900 บาท
               1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ้องตี
                   ( 42 คน x 1,700 บาท )  =    71,400 บาท
               2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ้องตีล่าง
                   ( 46 คน x 1,700 บาท )  =    78,200 บาท
               3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท้ายเหมือง
                   ( 28 คน x 1,700 บาท )  =    47,600 บาท
               4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งมะเซอย่อ
                   ( 61 คน x 1,700 บาท )  =  103,700 บาท

     โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท
     0816.2/ว 3301  ลงวันที 14 มิถุนายน 2560  ทังนีจะเบิกจ่าย
     ต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครอง
     ท้องถิน

ค่าวัสดุ รวม 2,100,095 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

     เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ 
     ปากกา ยางลบ นํายาลบคําผิด ไม้บรรทัด คลิป ลวดเย็บกระดาษ 
     กาว แฟ้ม  สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ธงชาติ
     ซอง สิงพิมพ์ทีได้จากซือหรือจ้างพิมพ์ นําดืมสําหรับบริการ
     ประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ และอืนๆ ทีอยู่ในประเภทรายจ่ายนี
     ตังจ่ายจากเงินรายได้    

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ผงซํกฟอก สบู่ แปรง
     นํายาดับกลิน ไม้กวาด เข่ง ถาด แก้วนํา จานรอง ถ้วย ชาม ช้อน
     ช้อนส้อม กระติกนําร้อน กระติกนําแข็ง ฯลฯ และอืนๆ ทีอยู่ใน
     ประเภทรายจ่ายนี
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ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 2,050,095 บาท
     เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให้แก่
     โรงเรียนในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน(สพฐ.) , 
          1. โรงเรียน ตชด.บ้านบ้องตีล่าง          
              ( 165 คน x 7.82 บาท  x 260 วัน ) = 335,478 บาท
          2. โรงเรียนบ้านบ้องตี          
              ( 648 คน x 7.82 บาท  x 260 วัน ) = 1,317,514บาท
     สถานศึกษาสังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน
          1. ศูนย์การเรียนรู้ชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง บ้านวังขะโด๊ะ
              (  17 คน x 7.82 บาท  x 280 วัน ) = 37,224 บาท
     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต. จํานวน 4 ศูนย์
          1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ้องตี
               ( 42 คน x 7.82 บาท  x 260 วัน ) = 85,395 บาท
          2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ้องตีล่าง
               ( 46 คน x 7.82 บาท  x 260 วัน ) = 93,528 บาท
          3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท้ายเหมือง
              ( 28 คน x 7.82 บาท  x 260 วัน ) =  56,930 บาท
          4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งมะเซอย่อ
              ( 61 คน x 7.82 บาท  x 260 วัน ) = 124,026 บาท
     โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท
     0816.2/ว 3301  ลงวันที 14 มิถุนายน 2560  ทังนีจะเบิกจ่าย
     ต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครอง
     ท้องถิน

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล
     อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette , Floppy Disk , Removable
     Disk ,  Compact Disc , Digital Video Disc , Flash Drive)
     ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์  กระดาษต่อเนือง 
     หน่วยประมวลผล  ฮาร์ดิสก์ไดนร์  ซีดีรอมไดร์ฟ  แผ่นกรองแสง 
     แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key Board) เมนบอร์ด เมาส์ ฯลฯ
     และอืนๆ ทีอยูู่ในประเภทรายจ่ายนี

งบเงินอุดหนุน รวม 3,347,200 บาท
เงินอุดหนุน รวม 3,347,200 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 3,347,200 บาท

     เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ให้แก่
     สถานศึกษาสังกัดหน่วยงานอืน 
          สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน(สพฐ.) 
          1. โรงเรียน ตชด.บ้านบ้องตีล่าง
               ( 165 คน x 20 บาท x 200 วัน ) = 660,000 บาท
          2. โรงเรียนบ้านบ้องตี    
               ( 648 คน x 20 บาท x 200 วัน ) = 2,592,000 บาท
          สถานศึกษาสังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน
          1. ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนตําบลบ้องตี
              (ศูนย์การเรียนรู้ชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง บ้านวังขะโด๊ะ)
               ( 17 คน x 20 บาท x 280 วัน ) = 95,200 บาท
    โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท
     0808.2/ว 3616  ลงวันที 24 มิถุนายน 2559  ทังนีจะเบิกจ่าย
     ต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครอง
     ท้องถิน
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 180,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 75,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 25,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ จํานวน 5,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการรณรงค์
    ป้องกันโรคติดต่อ   เช่น  ค่าสือประชาสัมพันธ์ต่างๆ   ค่าวัสดุ
    ค่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหารว่างและเครืองดืม และค่าใช้จ่ายอืนๆ 
    ทีเกียวข้อง ฯลฯ
     

โครงการให้ความรู้ในการส่งเสริมสุขภาพผู้พิการ จํานวน 10,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการให้ความรู้
     ในการส่งเสริมสุขภาพผู้พิการ  เช่น  ค่าสือประชาสัมพันธ์ต่างๆ 
     ค่าวิทยากร   ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ตลอดจน
     ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องสําหรับการดําเนินงานตามโครงการนี 
     ฯลฯ
    

โครงการให้ความรู้ในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ จํานวน 10,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการให้ความรู้
     ในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ  เช่น  ค่าสือประชาสัมพันธ์ต่างๆ 
     ค่าวิทยากร   ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม   ตลอดจน
     ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องสําหรับการดําเนินงานตามโครงการนี 
     ฯลฯ
        

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 50,000 บาท

     เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  เช่น ถุงมือ 
     นํายาพ่นหมอกควัน ทรายอะเบท  แอลกอฮอล์  นํายาต่างๆ  
     เคมีภัณฑ์ เวชภัณฑ์ เครืองมือแพทย์ตามความจําเป็น ฯลฯ 
     โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
     ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที 27 มิถุนายน
     พ.ศ. 2559 

งบเงินอุดหนุน รวม 105,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 105,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 45,000 บาท

     เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดําเนินงานของ
     หน่วยควบคุมโรคติดต่อนําโดยแมลง ที 5.1.4  ตามโครงการ
     ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อนําโดยแมลงพืนที หมู่ที 1 - 4
     ตําบลบ้องตี อําเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี  โดยถือปฏิบัติตาม
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
     ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
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เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 60,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดําเนินงานของ
     อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน ดังต่อไปนี
        1. เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน
            หมู่บ้านบ้องตีบน     = 15,000 บาท
        2. เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน
            หมู่บ้านบ้องตีล่าง     = 15,000 บาท
        3. เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน
            หมู่บ้านท้ายเหมือง   = 15,000 บาท
        4. เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน
            หมู่บ้านมะเซอย่อ     = 15,000 บาท
     โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
     ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 5,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 5,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 5,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 5,000 บาท

     เพืออุดหนุนเป็นค่าใช้จ่าย ให้แก่ เหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี
     สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการดําเนิน
     งานตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังวัดกาญจนบุรี ตังจ่ายจากเงิน
     อุดหนุนทัวไป 

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 2,187,340 บาท
งบบุคลากร รวม 1,592,340 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,592,340 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 771,120 บาท

 เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล ตามแผนอัตรากําลังฯ 
     ทังนีจ่ายตามคําสังการเลือนระดับ เลือนขันเงินเดือน ตลอดจน
     เงินอืนๆ ทีมีสิทธิทีได้รับตามกฎหมาย   
     1. เงินเดือนผู้อํานวยการกองช่าง  = 359,400 บาท   
         ( 29,680 บาท  x 12  เดือน ) = 356,160 บาท
         เงินปรับปรุงเงินเดือน 
         ( 540 บาท x 6 เดือน ) = 3,240 บาท
     2. เงินเดือนนายช่างโยธา  = 272,460 บาท   
         ( 22,490 บาท  x 12  เดือน )  = 269,880 บาท
         เงินปรับปรุงเงินเดือน 
         ( 430 บาท x 6 เดือน )  = 2,580 บาท
     3. เงินเดือนนายช่างโยธา  = 139,260 บาท   
         ( 11,510 บาท  x 12  เดือน )  = 138,120 บาท
         เงินปรับปรุงเงินเดือน 
         ( 190 บาท x 6 เดือน )  = 1,140 บาท

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 21,300 บาท
     เพือจ่ายเป็น เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว พนักงานส่วนตําบล
     นายช่างโยธา
     ( 1,775 บาท x 12 เดือน ) =  21,300  บาท
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง  พนักงานส่วนตําบล 
     ผู้อํานวยการกองช่าง  (อํานวยการท้องถิน ระดับต้น) 
     (3,500 บาท x 12 เดือน) = 42,000 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 657,600 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตามแผนอัตรากําลังฯ 
     แยกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทัวไป ดังนี
     พนักงานจ้างตามภารกิจ   
     1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ          
         ( 13,590 บาท  x 12  เดือน ) = 163,080 บาท
     2. ผู้ช่วยนายช่างโยธา
         ( 11,510 บาท  x 12  เดือน ) = 138,120 บาท
     3. ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
         ( 11,700 บาท  x 12  เดือน ) = 140,400 บาท
     พนักงานจ้างทัวไป
     1. คนงานทัวไป           
         ( 9,000 บาท  x  2 อัตรา x 12  เดือน ) = 216,000 บาท

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 64,320 บาท
     เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ
     และ พนักงานจ้างทัวไป ตามตําแหน่งดังต่อไปนี
     พนักงานจ้างตามภารกิจ
          1. ผู้ช่วยนายช่างโยธา         
              ( 1,775 บาท x 12 เดือน) = 21,300 บาท
          2. ผู้ช่วยนายช่างโยธา
              ( 1,585 บาท x 12 เดือน) = 19,020 บาท
     พนักงานจ้างทัวไป 
          1. คนงานทัวไป
              ( 1,000 บาท x 2 อัตรา x 12 เดือน) = 24,000 บาท

เงินเบียกันดาร จํานวน 36,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นเงินเบียกันดาร ให้แก่ พนักงานส่วนตําบลทีปฏิบัติ
     หน้าทีในพืนทีกันดาร-เสียงภัย ตามประกาศของทางราชการ
     ตังจ่ายจากเงินรายได้

งบดําเนินงาน รวม 595,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 115,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 100,000 บาท

     เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี)
     เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานส่วนท้องถิน โดยถือตาม
     กฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงิน
     ประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
     ประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กร
     ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ให้แก่
     พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
     ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
     ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559

วันทีพิมพ์ : 30/10/2561  13:02:31 หน้า : 18/27



เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนท้องถิน
     โดยถือจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
     เกียวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541 และ
     ทีแก้ไขเพิมเติม พ.ศ. 2541 (ฉบับที 2) , พ.ศ. 2541 (ฉบับที 3) ,
     พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที 5)
     พ.ศ. 2548 , ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน
     ที มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที 9 สิงหาคม พ.ศ. 2559) 

ค่าใช้สอย รวม 330,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 100,000 บาท

     เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงาน
     ค่าจ้างทําป้าย  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการทีจําเป็น
     ต่อการให้บริการประชาชน ค่าหนังสือพิมพ์ ค่าเย็บหนังสือ ค่าเข้าเล่ม
     ค่าทําแผ่นพับ วารสาร ปฏิทิน สือสิงพิมพ์หรือเอกสารเผยแพร่ต่างๆ 
     ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการประชุม สัมมนา
     การฝึกอบรม ตลอดจนค่าจ้างอืนๆ ทีสามารถเบิกจ่ายได้ในประเภท
     รายจ่ายนี โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก
     ที มท 0808.2/ว7120  ลงวันที 9 ธันวาคม พ.ศ. 2559  เรือง
     หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครอง
     ส่วนท้องถิน

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
     และนอกราชการของผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตําบล
     ตลอดจนพนักงานจ้างทีมีคําสังให้เดินทางไปราชการ อบรมสัมมนา 
     เพือส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรมีทักษะความรู้ในการปฏิบัติงาน
     ซึงมีสิทธิตามระเบียบทางราชการกําหนด ในการฝึกอบรมเพือการ
     พัฒนาองค์ความรู้เกียวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วน
     ท้องถิน โดยถือปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
     ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 
     2555 และแก้ไขเพิมเติม พ.ศ. 2558 (ฉบับที 2) , พ.ศ. 2559
     (ฉบับที 3)  

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินทีชํารุดเสียหาย
     เพือให้ทรัพย์สินนันกลับมาใช้งานได้ตามปกติ เช่น ถนน ไฟฟ้า
     อาคาร  ระบบประปาหมู่บ้าน  เป่าล้างบ่อ ซ่อมแซมระบบอุปกรณ์
     ไฟฟ้าทีควบคุมระบบการจ่ายนําประปา และอืนๆ ทีชํารุดเสียหาย
     ตลอดจนรายจ่ายอืนทีเป็นรายจ่ายประเภทนี ฯลฯ  

ค่าวัสดุ รวม 150,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท

     เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น ฟิวส์ 
     เทปพันสายไฟ  สายไฟฟ้า  หลอดไฟ  ปลักไฟฟ้า  สวิตซ์ไฟฟ้า 
     เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เครืองประจุไฟ  สายอากาศสําหรับวิทยุ ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 100,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง  เช่น ไม้ต่างๆ  ค้อน  คีม จอบ
     เลือย  นํามันทาไม้  ทินเนอร์  สี  ปูนซีเมนต์  ทราบ  กระเบือง
     สังกะสี  อิฐหรือซีเมนต์บล็อก  ท่อนํา  และอุปกรณ์ประปา  ตะปู
     เหล็กเส้น  แปรงทาสี ฯลฯ
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งานไฟฟ้าถนน รวม 4,432,000 บาท
งบลงทุน รวม 4,282,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 4,282,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1
(สายต้นยางอินเดีย - ชนถนนคอนกรีตเดิม)

จํานวน 304,000 บาท

     โดยทําการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   กว้าง 4 เมตร
     ยาว 115 เมตร   หนา 0.15 เมตร  ตามแบบและรายการกําหนด 
     พร้อมทําการติดตังป้ายโครงการ 1 ป้าย  ปรากฎตามแผนพัฒนา
     ท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 1 ด้านโครงสร้าง
     พืนฐาน  แนวทางการพัฒนา การก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษา 
     ถนน  ทางเท้า  ท่อระบายนํา  ข้อ 2  หน้า 90

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2
(สายซอยบ้านนางสายพิญ - ต่อคอนกรีตเดิม)

จํานวน 424,000 บาท

     โดยทําการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   กว้าง 4 เมตร
     ยาว 150 เมตร   หนา 0.15 เมตร  รือถอนท่อ ศสล. เดิมออก
     แล้วทําการวางท่อ คสล. ชัน 3  ขนาด  0.60  เมตร ใหม่ 
     (วางท่อคู่แถวละ 8 เมตร )  ตามแบบและรายการกําหนด 
     พร้อมทําการติดตังป้ายโครงการ 1 ป้าย  ปรากฎตามแผนพัฒนา
     ท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 1 ด้านโครงสร้าง
     พืนฐาน  แนวทางการพัฒนา การก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษา 
     ถนน  ทางเท้า  ท่อระบายนํา  ข้อ 7  หน้า 91

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2
(สายห้วยโพพา)

จํานวน 474,000 บาท

     โดยทําการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   กว้าง 4 เมตร
     ยาว 160 เมตร   หนา 0.15 เมตร  พร้อมกับทําการวางท่อ
     ประปา PVC  ขนาด 2 นิว  ยาว 200 เมตร  ติดตังวาล์วนํา
     และอุปกรณ์  ตามแบบและรายการกําหนด พร้อมทําการติดตัง
     ป้ายโครงการ 1 ป้าย   ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 
     (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 1 ด้านโครงสร้างพืนฐาน  
     แนวทางการพัฒนา การก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษา 
     ถนน  ทางเท้า  ท่อระบายนํา  ข้อ 6  หน้า 91

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4
(สายเข้าวัดทุ่งมะเซอย่อ)

จํานวน 316,000 บาท

     โดยทําการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   กว้าง  3  เมตร
     ยาว 150 เมตร   หนา 0.15 เมตร  ตามแบบและรายการกําหนด 
     พร้อมทําการติดตังป้ายโครงการ 1 ป้าย  ปรากฎตามแผนพัฒนา
     ท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 1 ด้านโครงสร้าง
     พืนฐาน  แนวทางการพัฒนา การก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษา 
     ถนน  ทางเท้า  ท่อระบายนํา  ข้อ 17  หน้า 92

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4
(สายบ้านนายแสวง)

จํานวน 722,000 บาท

     โดยทําการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   กว้าง  4  เมตร
     ยาว 260 เมตร  หนา 0.15 เมตร  ตามแบบและรายการกําหนด 
     พร้อมทําการติดตังป้ายโครงการ 1 ป้าย  ปรากฎตามแผนพัฒนา
     ท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 1 ด้านโครงสร้าง
     พืนฐาน  แนวทางการพัฒนา การก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษา 
     ถนน  ทางเท้า  ท่อระบายนํา  ข้อ 11  หน้า 91
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4
(สายหน้าบ้านนายเฉียง)

จํานวน 198,000 บาท

     โดยทําการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   กว้าง  5  เมตร
     ยาว 60  เมตร   หนา 0.15 เมตร  ตามแบบและรายการกําหนด 
     พร้อมทําการติดตังป้ายโครงการ 1 ป้าย  ปรากฎตามแผนพัฒนา
     ท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 1 ด้านโครงสร้าง
     พืนฐาน  แนวทางการพัฒนา การก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษา 
     ถนน  ทางเท้า  ท่อระบายนํา  ข้อ 15  หน้า 92

โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัสต์ติกคอนกรีต หมู่ 1 
(สายข้าง รพสต.บ้านบ้องตี - บ้านลุงซอน)

จํานวน 654,000 บาท

     โดยทําการก่อสร้างถนนแอสฟัสต์ติกคอนกรีต กว้าง 5 เมตร
     ยาว 270 เมตร   หนา 0.05 เมตร  หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า
     1,350 ตารางเมตร ตามแบบและรายการกําหนด พร้อมทําการ
     ติดตังป้ายโครงการ 1 ป้าย  ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี
     (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 1 ด้านโครงสร้างพืนฐาน
     แนวทางการพัฒนา การก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน
     ทางเท้า ท่อระบายนํา  ข้อ 1  หน้า 90

โครงการก่อสร้างแทงค์ประปา หมู่ 3 จํานวน 542,000 บาท
     โดยทําการก่อสร้างแทงค์ประปา  ขนาดความจุ 15 ลูกบาศก์เมตร
     สูง  20 เมตร  พร้อมทําการวางท่อสูบนําขึนแทงค์  ท่อเหล็กอาบ
     สังกะสี  ขนาด 1.5 นิว  ยาว  300 เมตร และติดตังกรองนํา 1 ชุด  
     ตามแบบและรายการกําหนด  พร้อมทําการติดตังป้ายโครงการ 
     1 ป้าย   ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) 
     ยุทธศาสตร์ที 1 ด้านโครงสร้างพืนฐาน  แนวทางการพัฒนา 
     แหล่งนําเพือการอุปโภค บริโภค  ข้อ 2  หน้า 95

โครงการก่อสร้างระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ 3 จํานวน 489,000 บาท
     โดยทําการก่อสร้างระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงาน
     แสงอาทิตย์  พร้อมทําการติดตังปัมซับเมิส ขนาด 1.5 แรงม้า
     จํานวน 1 ชุด  ตามแบบและรายการกําหนด พร้อมทําการ
     ติดตังป้ายโครงการ 1 ป้าย  ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิน
     (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 1 ด้านโครงสร้างพืนฐาน
     แนวทางการพัฒนาติดตัง ปรับปรุง ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
     ข้อ 2  หน้า 94

โครงการขยายเขตประปาห้วยชะอม หมู่ 3 จํานวน 159,000 บาท
     โดยทําการวางท่อเมนประปา พีวีซี  ขนาด 2 นิว  ยาว 1,300 เมตร
     พร้อมติดตังท่อประปา 4 หุน ไว้สําหรับต่อมิเตอร์ พร้อมทําการ
     ติดตังป้ายโครงการ 1 ป้าย   ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 
     (พ.ศ. 2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที 1  ด้านโครงสร้างพืนฐาน  
     แนวทางการพัฒนาแหล่งนําเพือการอุปโภค บริโภค ข้อ 1 หน้า 95

งบเงินอุดหนุน รวม 150,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 150,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 150,000 บาท

     เพือเป็นเงินอุดหนุนสําหรับค่าใช้จ่ายในการขยายเขตไฟฟ้า และ
     ติดตังหม้อแปลงไฟฟ้า ให้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอไทรโยค 
     โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ 
     องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดเวทีประชาคมทําแผนพัฒนาท้องถิน จํานวน 20,000 บาท
     เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการจัดเวทีประชาคม
     ทําแผนพัฒนาท้องถิน เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์
     ค่าอาหาร  ค่าอาหารและเครืองดืม ฯลฯ  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
     กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
     ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548 และทีแก้ไขเพิมเติม พ.ศ. 2559 (ฉบับที 2)
     , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.2/ว 0600  
     ลงวันที  29  มกราคม พ.ศ. 2559  และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย
     ด่วนทีสุด ที มท 0810.3/ว 5797  ลงวันที 10 ตุลาคม พ.ศ. 2559
     

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 305,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 305,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 305,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 65,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการ
     ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  เช่น  ค่าวิทยากร
     ค่าวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ  ค่าสือประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร
     ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ฯลฯ  โดยถือปฏิบัติตามนโยบาย
     ของรัฐบาล  คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  และ
     กระทรวงมหาดไทย โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริม
     การปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที  มท 0810.3/ว 1102  
     ลงวันที 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 และหนังสือกรมส่งเสริม
     การปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด  ที  มท 0810.3/ว 2378  
     ลงวันที 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน จํานวน 200,000 บาท
     เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน  ให้แก่
     คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาท้องถิน  พนักงานส่วนท้องถิน
     พนักงานจ้าง   ผู้นําชุมชน  กลุ่มอาชีพ  อสม. ฯลฯ   เช่น  
     ค่าวิทยากร  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าเช่ารถยนต์  ค่าทีพัก
     ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุและอุปกรณ์  
     และค่าใช้จ่ายอืนๆ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล 
     คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และกระทรวงมหาดไทย
     ตามหนังสือ ที มท 0808.2/ว 2089 ลงวันที 12 เมษายน พ.ศ.
     2559  การจัดฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานขององค์กร
     ปกครองส่วนท้องถิน     

โครงการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน จํานวน 5,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการรณรงค์
     ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เช่น  ค่าวิทยากร  ค่าวัสดุอุปกรณ์
     ค่าสือประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ฯลฯ  โดยดําเนินงาน
     ตามแผนงาน/โครงการเพือสอดคล้องกับแนวนโยบายแก้ไข
     ปัญหาการทุจริตของรัฐบาล
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โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จํานวน 10,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการส่งเสริม
     และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เช่น  ค่าวิทยากร  ค่าวัสดุ
     อุปกรณ์ต่างๆ  ค่าสือประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ฯลฯ 
     โดยถือปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล คณะรักษาความสงบ
     แห่งชาติ (คสช.) และกระทรวงมหาดไทย ด้านการส่งเสริมและ
     สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนชรา คนพิการ  

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จํานวน 15,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการส่งเสริม
     และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  เช่น  ค่าวิทยากร  ค่าวัสดุ
     อุปกรณ์ต่างๆ   ค่าสือประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ฯลฯ 
     โดยถือปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล  คณะรักษาความสงบ
     แห่งชาติ (คสช.) และกระทรวงมหาดไทย ด้านการส่งเสริมและ
     สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนชรา คนพิการ  

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชนตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง

จํานวน 10,000 บาท

     เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการส่งเสริม
     และพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
     เช่น  ค่าวิทยากร  ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ   ค่าสือประชาสัมพันธ์ 
     และค่าใช้จ่ายอืนๆ ฯลฯ   เพือการจัดกิจกรรมโครงการเฉลิม
     พระเกียรติและสนับสนุนโครงการอันเนืองมาจากพระราชดําริ
     ในด้านการส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานตามหลักปรัชญาของ
     เศรษฐกิจพอเพียง ระดับครัวเรือน  ระดับชุมชน  และระดับองค์กร
     ปกครองส่วนท้องถิน โดยถือปฏิบัติหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
     ท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0891.4/ว 1659  ลงวันที  24  สิงหาคม  
     พ.ศ. 2553 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทัวไปเกียวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รวม 40,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 40,000 บาท

     เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬา เช่น ลูกฟุตบอล ลูกวอลเลย์บอล
     ลูกตะกร้อ เปตอง ตาข่ายกีฬา ฯลฯ

งานกีฬาและนันทนาการ รวม 370,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 370,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 370,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา จํานวน 50,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
     ทังที อบต. จัดเอง หรือ อปท. อืนเป็นผู้จัด หรือ อปท. อืนจัด
     ร่วมกันหรือจัดร่วมกับหน่วยงานอืน และให้รวมถึงการแข่งขัน
     กีฬาตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย โดยการเบิกจ่ายให้ถือ
     ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
     ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
     การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
    

วันทีพิมพ์ : 30/10/2561  13:02:31 หน้า : 23/27



โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด จํานวน 250,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการจัดการ
     แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด โดยปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล
     คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และกระทรวงมหาดไทย
     ทังนี ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
     ด่วนทีสุด ที มท 0810.3/ว 1102  ลงวันที 1 กรกฎาคม พ.ศ.
     2557  และ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด
     ที มท 0810.3/ว 2378  ลงวันที  3  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2558
     โดยการเบิกจ่ายให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
     ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
     และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
     ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
    

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 70,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการ
     วันเด็กแห่งชาติ  เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ   ค่าอาหาร
     ค่าเครืองดืม  ค่าสือประชาสัมพันธ์   และค่าใช้จ่ายอืนๆ 
     ฯลฯ โดยการเบิกจ่ายให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
     มหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
     การจัดการแข่งขันกีฬา  และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
     กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 250,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 250,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง จํานวน 100,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการ
     สืบสานประเพณีลอยกระทง  เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ
     ค่าสือประชาสัมพันธ์ต่างๆ  ค่าใช้จ่ายเกียวกับสถานทีและ
     ค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง ฯลฯ โดยการเบิกจ่ายให้ถือปฏิบัติ
     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
     ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา  และการส่งนักกีฬา
     เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
     พ.ศ. 2559

โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ จํานวน 70,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการ
     สืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ  เช่น ค่าอาหาร
     เครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  ค่าสือประชาสัมพันธ์ต่างๆ
     ค่าใช้จ่ายเกียวกับ สถานทีและค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง ฯลฯ
     โดยการเบิกจ่ายให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
     ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
     กีฬา  และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
     ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
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โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา จํานวน 50,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการ
     สืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา  เช่น  ค่าเครืองดืม 
     ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  ค่าสือประชาสัมพันธ์  ค่าใช้จ่าย
     เกียวกับสถานทีและค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง ฯลฯ โดยการ
     เบิกจ่ายให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
     การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬา
     และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
     ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559

โครงการอนุรักษ์ประเพณีท้องถินทอดสะพานคําต้นโพธิ จํานวน 30,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการ
     อนุรักษ์ประเพณีท้องถินทอดสะพานคําต้นโพธิ  เช่น  
     ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  ค่าสือประชาสัมพันธ์  ค่าใช้จ่าย
     เกียวกับสถานทีและค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง ฯลฯ โดยการ
     เบิกจ่ายให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
     การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา 
     และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
     ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559

แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 120,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 120,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการชุมชนรักษ์นํา จํานวน 10,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการ
     ชุมชนรักษ์นํา  เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสือประชาสัมพันธ์
     ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ตลอดจนค่าใช้จ่าย
     เพือใช้สําหรับการดําเนินงานตามโครงการ ฯลฯ 

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จํานวน 50,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการป้องกัน
     และแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน เป็นการดําเนินการตาม
     ภารกิจถ่ายโอนการควบคุมไฟป่า โดยเตรียมความพร้อมเพือ
     จัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน เช่น ค่าสือประชาสัมพันธ์
     ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
     เครืองดืม ตลอดจนรายจ่ายอืนๆ เพือใช้ในการดําเนินงาน ฯลฯ
     โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
     ด่วนทีสุด ที  มท 0891.4/ว 2360  ลงวันที  2  พฤศจิกายน 
     พ.ศ. 2558  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป เงินอุดหนุนสําหรับ
     สนับสนุนป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
    

โครงการอนุรักษ์ ดูแล ฟืนฟู ทรัพยากรป่าไม้ จํานวน 10,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการ
     อนุรักษ์ ดูแล ฟืนฟู ทรัพยากรป่าไม้  เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์
     ค่าสือประชาสัมพันธ์  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม 
     และค่าใช้จ่ายอืนๆ เพือใช้สําหรับการดําเนินงานตามโครงการ
     ฯลฯ 
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โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนืองมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จํานวน 50,000 บาท

     เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนิงานตามโครงการอนุรักษ์
     พันธุกรรมพืชอันเนืองมาจากพระราชดําริ  สมเด็จพระเทพ
     รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
     กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที  มท 0891.4/ 
     ว 164  ลงวันที  26  มกราคม  พ.ศ. 2558

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 3,110,605 บาท
งบกลาง รวม 3,110,605 บาท
งบกลาง รวม 3,110,605 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 134,000 บาท

     เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในส่วนของนายจ้าง
     โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน  ก.จ.  ก.ท. และ  ก.อบต. 
     ด่วนทีสุด ที มท 0809.5/ว 9  ลงวันที 22 มกราคม พ.ศ. 2557 ,
     พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2553 และหนังสือสํานักงาน
     ก.จ.  ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท  0809.5/ว 981  ลงวันที
     10  กรกฎาคม พ.ศ. 2557  

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 1,972,800 บาท
     เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสําหรับสนับสนุนการสร้าง
     หลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ (เบียยังชีพผู้สูงอายุ) โดยถือ
     ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/
     ว 2989  ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560    
     จํานวนรวม 254 ราย  รวมเป็นเงิน 1,972,800 บาท 
     จําแนกตามช่วงอายุ ได้ดังนี
     60-69 ปี จํานวน 163 คน x 600 x 12 เดือน   = 1,173,600 บาท
     70-79 ปี จํานวน   64 คน x 700 x 12 เดือน   =    537,600 บาท
     80-89 ปี จํานวน   26 คน x 800 x 12 เดือน   =    249,600 บาท
     90 ปีขึนไป จํานวน 1 คน x 1,000 x 12 เดือน =      12,000 บาท
     ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป 

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 412,800 บาท
     เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสําหรับสนับสนุนสวัสดิการ
     ทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือผู้ทุพพลภาพ โดยถือปฏิบัติตาม
     หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 2989
     ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560  
     ( จํานวน 43 ราย x 800 บาท x 12 เดือน ) = 412,800 บาท
     ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป 

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 6,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการจ่ายเงินสงเคราะห์
     เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
     ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 2989  ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560 และ
     ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.6
      /ว 1198  ลงวันที 20 มิถุนายน 2560 
     ( จํานวน 1 ราย x 500 บาท x 12 เดือน ) = 6,000 บาท
      ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
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สํารองจ่าย จํานวน 303,067 บาท
     เพือสํารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาความ
     เดือดร้อนของประชาชนทีเกิดจากสาธารณภัยต่างๆ เช่น การป้องกัน
     และแก้ไขปัญหาอุทกภัย  นําป่าไหลหลาก  แผ่นดินถล่ม  ภัยแล้ง 
     ภัยหนาว  อัคคีภัย และไฟป่า ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริม
     การปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0891.2/ว 76 ลงวันที 13 
     มกราคม พ.ศ. 2558 ,  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุดที มท 
     0891.2/ว 4515   ลงวันที 11 สิงหาคม พ.ศ. 2558  ,  หนังสือ
     กระทรวงมหาดไทย   ที มท 0808.2/ว 3215  ลงวันที  6  มิถุนายน
     พ.ศ. 2559 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2 /
     ว 0684  ลงวันที  8  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 , หนังสือกรมส่งเสริม
     การปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท  0810.4/ ว 526 ลงวันที
     8 มีนาคม 2560   

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 122,274 บาท
     เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิน
     หรือพืนที (สปสช.)  รวมเป็นเงิน 122,274  บาท  ดังนี
     ปีงบประมาณ 2560 (166,995 x 40%) = 66,798  บาท
     ปีงบประมาณ 2561 (138,690 x 40%) = 55,476  บาท
 

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 159,664 บาท
     เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน 
     (กบท.) โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญ
     ข้าราชการส่วนท้องถิน ที มท 0808.5/ว 28 ลงวันที  21 กรกฎาคม
     พ.ศ. 2559 และหนังสือ ที มท 0808.5/ว 29 ลงวันที  21 กรกฎาคม
     พ.ศ. 2559 
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