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    รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไปประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
องคการบริหารสวนตําบลบานโพธิ ์

อําเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 
รายจายงบกลาง 

…………………………………. 
 
งบประมาณรายจายงบกลางกับสํานักปลัด  29,816,799  บาท 

รายจายงบกลาง ตั้งไวรวม      14,282,290      บาท 

1  งบกลาง  ( 510000 )   ตั้งไว     14,282,290      บาท   แยกเปน 
1.1  ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม   (110300)  ตั้งไว  196,090  บาท  เพ่ือจาย

เปนคาเงินสมทบกองทุนประกันสังคมสําหรับพนักงานจางของ อบต.ในอัตรารอยละ ๕ ของคาจางและเงินเพ่ิม
การครองชีพ และคาเงินสมทบกองทุนประกันสังคมสําหรับ ผูชวยครูผูดูแลเด็ก ในอัตรารอยละ ๕ ต้ังจายจาก
เงินรายไดและเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงานงบกลาง  (00410) งานงบกลาง (00411) 
 1.2  ประเภทเงินสํารองจาย (111000 )  ตั้งไว   500,000 บาท เพ่ือจายเปนคาใชจายกรณี
จําเปนหรือเรงดวนเพ่ือการชวยเหลือ การปองกัน บรรเทาและแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน หรือ
ผูประสบภัยพิบัติตางๆในพ้ืนที่เปนการเบ้ืองตน เชน  ดานอุทกภัย วาทภัย อัคคีภัย ภัยแลง และอ่ืน ๆ  ต้ังจาย
จากเงินรายไดและเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411) 
 1.3 ประเภทเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน (กบท.) (120100)   
ตั้งไว 275,000 บาท เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น โดยสมทบ
จํานวนรอยละ 1 ของประมาณการรายรับไมรวมเงินอุดหนุนทั่วไป ต้ังจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนทั่วไป   
ปรากฏตามแผนงานงบกลาง (00410 ) งานงบกลาง (00411 ) 
         1.4 ประเภทเงินสมทบเขาระบบหลักประกันสุขภาพ  (121000) ตั้งไว  200,000 บาท      
เพ่ือจายเปนเงินสมทบเขาระบบหลักประกันสุ ขภาพในระดับทองถิ่น ตามประกาศคณะกรรมการ หลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ ของ อบต. ขนาดกลาง รายไดไมรวมเงินอุดหนุนทั่วไปปที่ผานมาต้ังแต  6  ลานบาทขึ้นไป  
สมทบรอยละ 40 ของเงินคารายหัว 45 บาท จํานวนประชากร  9,596 คน  (ขอมูล ณ เดือนมิถุนายน 
2561)  ตามหนังสือ ที่ สปสช .5.33/ ว 0026  ลงวันที่ 23 มกราคม 2557  ที่ ต้ังจายจากเงินรายไดและ
เงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏตามแผนงานงบกลาง  (00410 )  งานงบกลาง  (00411 ) 
 1.5  ประเภทเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ( 110700)   ตั้งไว   10,670,400  บาท เพ่ือจายเปนคาใชจายสําหรับ

สนับสนุนการสรางหลักประกันรายไดใหแกผูสูงอายุ   ต้ังจายจากเงินเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง  
(00410) งานงบกลาง  (00411) 

1.6  ประเภทเบี้ยยังชีพผูพิการหรือทุพพลภาพ (110800)   ตั้งไว   2,380,800  บาท เพ่ือจายเปน

คาใชจายสําหรับสนับสนุนสวัดิการทางสังคมใหแกผูพิการหรือทุพพลภาภ ต้ังจายจากเงินเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏใน
แผนงานงบกลาง  (00410) งานงบกลาง  (00411) 

1.7  ประเภทเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส  (110900)   ต้ังไว   60,000  บาท เพ่ือจายเปนคาเบ้ียยัง
ชีพผูปวยเอดส จํานวน  10  คน ๆ ละ 500  บาท จํานวน 12  เดือน เบิกจายตามระเบียบฯ  ต้ังจายจากเงิน
รายไดและเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานงบกลาง  (00410)  งบกลาง (00411) 
 

........................................................................................................ 
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รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไปประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
องคการบริหารสวนตําบลบานโพธิ ์

อําเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 
รายจายจําแนกตามหนวยงาน 

หนวยงาน    สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล 

............................................................... 

ประมาณการรายจายทั้งสิ้น 15,534,509 บาท            

รายจายประจํา  ตั้งไว   15,259,309  บาท 

1. งบบุคลากร  (520000) ตั้งไว   6,969,880  บาท  แยกเปน 

 1.1 เงินเดือน (ฝายการเมือง) (521000)  ตั้งไวรวม  2,571,120 บาท  แยกเปน 
(1)  ประเภทเงินเดือนนายก / รองนายก (210100)    ตั้งไวรวม     514,080  บาท   

เพ่ือจายเปนคาเงินเดือนใหกับนายก อบต. และรองนายก อบต. รวมจํานวน  3   คน  คือ 
                        -     เงินคาเงินเดือนนายก อบต.                จํานวน       1    คน 
                             -     เงินคาเงินเดือนรองนายก อบต.               จํานวน       2     คน              
ต้ังจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป 
(00111) 

(2) ประเภทเงิน คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก /รองนายก  (210200) ตั้งไวรวม  42,120 
บาท  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนเงินประจําตําแหนง ใหกับนายก อบต. และรองนายก อบต. จํานวน 3 คน  คือ 
                             -     เงินคาตอบแทนเงินประจําตําแหนงนายก อบต.         จํานวน       1  คน 
                              -     เงินคาตอบแทนเงินประจําตําแหนงรองนายก อบต.   จํานวน       2  คน              
ต้ังจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป 
(00111) 

(3) ประเภทเงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก  (210300)   ตั้งไวรวม   42,120   บาท   
เพ่ือจายเปนคาเงินคาตอบแทนพิเศษใหกับนายก อบต. และรองนายก อบต. จํานวน  3   คน  คือ 
                            -   เงินเปนเงินคาตอบแทนพิเศษนายก อบต.  จํานวน       1  คน 
                               -  เงินเปนเงินคาตอบแทนพิเศษรองนายก อบต. จํานวน       2 คน              
ต้ังจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป 
(00111) 

(4)  ประเภทเงินเดือนเลขานุการนายก อบต. (210400)   ตั้งไวรวม  86,400 บาท เพ่ือจาย
เปนเงินเงินเดือน  ใหกับเลขานุการนายก อบต . จํานวน  1  คน  ต้ังจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนทั่วไป   
ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 

(5) ประเภทเงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (210600) ตั้งไว 1,886,400 
บาท เพ่ือจายเปนคาตอบแทนรายเดือนใหแกประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาและเลขานุการสภา 
อบต.  จํานวน  18  คน ต้ังจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป 
(00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 
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1.2  เงินเดือน (ฝายประจํา) (522000)     ตั้งไวรวม   4,398,760   บาท  แยกเปน 
 (1)  ประเภทเงินเดือนพนักงานสวนตําบล   (220100)  ตั้งไวรวม   2,782,000   บาท  

เพ่ือจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปใหแกพนักงานสวนตําบล  จํานวน  8   อัตรา   คือ  
   -   เงินเดือนปลัด อบต.      จํานวน    1     อัตรา 
   -   เงินเดือนรองปลัด อบต.   จํานวน    1     อัตรา 
   -    เงินเดือนหัวหนาสํานักปลัด   จํานวน    1     อัตรา 
   -   เงินเดือนนักวิเคราะหนโยบายและแผน  จํานวน    1     อัตรา      
   -   เงินเดือนนักพัฒนาชุมชน   จํานวน    1     อัตรา              
   -   เงินเดือนนักทรัพยากรบุคคล   จํานวน    1     อัตรา            
   -   เงินเดือนนักจัดการงานทั่วไป   จํานวน    1     อัตรา 
               -   เงินเดือนเจาพนักงานธุรการ   จํานวน    1     อัตรา 
ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 

(2)  ประเภทเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานสวนตําบล (220200)  ตั้งไว   84,000  บาท  เพ่ือจาย
เปนเงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานและเงินเพ่ิมอ่ืนๆ ตามสิทธิที่ระเบีย บขอกฎหมาย หนังสือสั่งการ หรือ ก .อบต.
กําหนด ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏตามแผนงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111)   

(3) ประเภทเงินประจําตําแหนง  (220300) ตั้งไว  168,000  บาท  เพ่ือจายเปนเงินประจํา
ตําแหนงนักบริหารงาน อบต.ระดับกลาง หรือตําแหนงอ่ืน ๆ ตามสิทธิระเบียบฯ หนังสือสั่งการหรือ ก.อบต.
กําหนด ต้ังจายจากเงินรายได   ปรากฏตามแผนงานทั่วไป  (00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111)   

(4)  ประเภทเงินคาตอบแทนพนักงานจาง  (220600) ตั้งไว  1,283,160  บาท  เพ่ือจายเปน
เงินคาตอบแทน พนักงานจาง และเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจาง  ตามสิทธิที่ระเบียบขอกฎหมาย ,
หนังสือสั่งการหรือ ก .อบต.กําหนด  ใหแกพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป จํานวน  9  อัตรา  
คือ 

(4.1) คาจางพนักงานจางตามภารกิจ   จํานวน  4  อัตรา   คือ 
-   ตําแหนงผูชวยเจาหนาที่ธุรการ          จํานวน   1   อัตรา       
-   ตําแหนงพนักงานขับรถยนต          จํานวน   1   อัตรา 
-   ตําแหนงผูชวยจาหนาที่บันทึกขอมูล  จํานวน   1   อัตรา 
-   ตําแหนงผูชวยเจาหนาที่พัฒนาชุมชน  จํานวน  1   อัตรา 

 (4.2) คาจางพนักงานจางทั่วไป    จํานวน   5   อัตรา   คือ 
-   ตําแหนงคนงานทั่วไป                                 จํานวน   1   อัตรา  
-  ตําแหนงพนักงานขับรถบรรทุกขยะ  จํานวน   1   อัตรา 
-  ตําแหนงคนงานประจํารถขยะ   จํานวน   3  อัตรา 

ต้ังจายจากเงินรายได   ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)   

(5)  ประเภทเงินเพิ่มตางๆ  ของพนักงานจาง (220700) ตั้งไว   81,600    บาท 
เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมตาง ๆ  ของพนักงานจาง   และเงินเพ่ิมอ่ืน ๆ ตามสิทธิที่ระเบียบขอกฎหมาย และหนังสือ
สั่งการหรือ ก .อบต. กําหนด    ต้ังจายจากเงินรายได    ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110)    
งานบริหารทั่วไป (00111)   
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2.งบดําเนินการ (530000)     ตั้งไวรวม   7,812,529  บาท   
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสด ุ        ตั้งไวรวม     4,737,529         บาท  

1 คาตอบแทน  (531000)    ตั้งไวรวม    582,529  บาท  แยกเปน 

          (1)  ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก  อบต. (310100)  ตั้งไว 
326,529 บาท                  

                (1.1)  คาตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงาน , คณะกรรมการสอบสวนทางวินัย
พนักงานสวนตําบล คาใชจายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจาง  คาเงินรางวัล  เงินทําขวัญฝาอันตราย
เปนครั้งคราวที่ชวยเหลือประชาชนในการปฏิบัติงานตามภารกิจของ อบต . หรือ ตามคําสั่งของอบต .ที่มี
สิทธิไดรับตามระเบียบฯ ลฯ   ตั้งไว  20,000  บาท   ต้ังจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏ
ตามแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 

       (1.2)  ประเภทเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนสําหรับพนักงานสวนทองถ่ินเปนกรณีพิเศษ      
ตั้งไว  306,529  บาท   เพ่ือจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีและเงินเพ่ิมอ่ืน ๆ ตามสิทธิที่
ระเบียบขอกฎหมาย หนังสือสั่งการหรือ ก .อบต.กําหนด ใหแกพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางและผูมี
สิทธิเบิกจายตามระเบียบ  ต้ังจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป 
(00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 
         (2) ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา  (310300)  ตั้งไว 60,000 บาท เพ่ือจายเปน
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจา งที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
หรือวันหยุดราชการรวมถึงบุคคลที่ไดรับคําสั่งแตงต้ังปฏิบัติหนาที่ตามคําสั่งของอบต . ที่มีสิทธิไดรับตาม
ระเบียบฯ   ต้ังจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป   (00110)  
งานบริหารทั่วไป  (00111) 

(3) ประเภทคาเชาบาน  (310400)  ตั้งไว 96,000  บาท  เพ่ือจายเปนคาเชาบาน ใหแก
พนักงานสวนตําบลและผูมีสิทธิเบิกจายตามระเบียบฯ ต้ังจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏ
ตามแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111)  

(4)  ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร (310500)  ตั้งไว 100,000 บาท  เพ่ือจายเปน
คาเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร คาเลาเรียนบุตรของพนักงานสวนตําบล ,ผูบริหารและผูมีสิทธิ  เบิกจายตาม
ระเบียบฯ   ต้ังจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่ว ไป (00110)  
งานบริหารงานทั่วไป (00111) 

 

2.  คาใชสอย   (532000)  ตั้งไวรวม    3,160,000  บาท  แยกเปน 
2.1) ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ (320100) ตั้งไวรวม 980,000 บาท เพ่ือจายดังน้ี  

                    - คาเย็บหนังสือเขาปกหนังสือเพ่ือจายเปนคาเย็บหนังสือ เขาปกหนังสือ เอกสารตาง ๆ ฯลฯ 
           - คาธรรมเนียมทิ้งขยะ  และคาธรรมเนียมอ่ืน ๆ 
                   - คารับวารสาร  เพ่ือจายเปนคารับวารสาร หนังสือพิมพ ,นิตยสาร , หนังสือคูมือการ
ปฏิบัติงาน, หนังสือราชกิจจาหรือหนังสือทั่วไป  ฯลฯ  

-  คาใชจายในการดําเนินการคดีและทํานิติกรรมตาง  ๆ 
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          - คาโฆษณาและเผยแพร ประชาสัมพันธ   เพ่ือจายเปนคาจัดทําปายโฆษณาประชาสัมพันธ  
คาลงนามถวายพระพร คาจางจัดทําวารสาร หรือสื่อสิ่งพิมพตางๆ คาจางโฆษณาประชาสัมพันธ 
วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพและสื่อสิ่งพิมพตางๆ ฯลฯ 
           - คาจางเหมาบริการอ่ืน  ๆ   สําหรับจายเปนคาจางเหมาแรงงานบุคคลภายนอกทํากิจการ
อยางใดอยางหน่ึงใหกับองคการบริหารสวนตําบล  คาจางเหมารักษาความปลอดภัยที่ ทําการ  อบต.  เพ่ือจาย
เปนคาจางเหมาแบกหามสัมภาระ คาจางปรับปรุงเว็บไซตขององคการบริหารสวนตําบล  คาจัดทําแผนไวนิล  
คาจางเหมาบํารุงรักษาและซอมแซมระบบคอมพิวเตอรสํานักงานปลัด   คาจัดทําวารสารขององคการบริหาร
สวนตําบล  เอกสารตาง  ๆ   คาเชาครุภัณฑและทรัพยสินอ่ืน   เพ่ือใชในการปฏิบัติราชการตามภารกิจของ 
อบต. ฯลฯ 
           - คาประกันภัยรถราชการ   เพ่ือจายเป นคาประกันภัยรถ อบต . ตามระเบีย บ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการใชและรักษารถย นตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548  ไดแก      
รถสวนกลาง  รถประจําตําแหนง  รถมอเตอร  รถบรรทุกขยะ รถรับรอง (ถามี ) ฯลฯ  ที่ไดมาโดยการซื้อ     
การรับบริจาคหรือไดรับความชวยเหลือ  
           - ฯลฯ 
ต้ังจายจากเงินรายได และเงินอุดหนุนทั่วไป    
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110)   งานบริหารทั่วไป  (00111)   เปนเงิน  280,000  บาท 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   (00240)   งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  (00244)  
เปนเงิน  700,000 บาท 
        2.2) ประเภทรายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  (320200) ตั้งไวรวม 35,000 บาท  

(2.2.1) คารับรองและพิธีการ  ตั้งไวรวม   35,000  บาท   เพื่อจายเปนคาใชจายดังนี ้
(2.2.1.1)   คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล   ตั้งไว  15,000  บาท  

เพ่ือจายเปนคาอาหารเครื่องด่ืม กระเชาดอกไม /ของขวัญ, รวมถึงคาบริการและคาใชจายอ่ืนจําเปนตองจาย
เกี่ยวกับการรับรองบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศนงาน ,ตรวจการปฏิบัติงานของอบต. และรวมถึงเจาหนาที่
ผูเกี่ยวของที่รวมตอนรับ ฯลฯ ต้ังจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏตามแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)  

(2.2.1.2)   คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถ่ินหรือคณะกรรมการหรือคณะ 
อนุกรรมการ  การประชุมตาง ๆ ตั้งไว  20,000  บาท เพ่ือจายเปนคาอาหาร เครื่องด่ืม เครื่องใช และอ่ืนๆ
ที่จําเปนตองจายที่เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่น  หรือคณะกรรมการที่ไดรับแตงต้ังตาม
กฎหมายหรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการ หรือการประชุมระหวางทองถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือเอกชน   ฯลฯ 
ต้ังจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป   (00110)  งานบริหาร
ทั่วไป  (00111) 
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(2.3) ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน 
(320300)  ตั้งไวรวม  2,045,000  บาท   เพื่อจายเปนคาใชจายดังนี ้
แผนงานบริหารงานทั่วไป  (1,310,000  บาท) 

(2.3.1) คาใชจายในการเลือกตั้ง/เลือกตั้งซอม  ตั้งไว  500,000  บาท  เพ่ือจายเปน
คาใชจายในการเลือกต้ังนายก อบต. และสมาชิกสภา อบต. เชน คายานพาหนะ  คาวัสดุอุปกรณในการการ
เลือกต้ัง คาตอบแทน    คาเบ้ียเลี้ยง  และคาใชจายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการ 
ต้ังจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110) งานบริหาร
ทั่วไป (00111) 

(2.3.2) คาใชจายในการเดินทางไปราชการ  ตั้งไว  200,000 บาท  เพ่ือจายเปนคาเบ้ีย
เลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาลงทะเบียน  คาทางดวนพิเศษ  ฯลฯ  การเดินทางไปราชการของผูบริหาร 
สมาชิกสภา อบต . พนักงานสวนตําบล พนักงานจางหรือบุคคลอ่ืนตามคําสั่งของอบต .ที่มีสิทธิเบิกไดตาม
ระเบียบฯ  ต้ังจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป   (00110)  
งานบริหารทั่วไป (00111) 

(2.3.3) คาใชจายเกี่ยวกับโครงการฝกอบรมเพื่อเพิ่มพูน ความรูใหแกบุคลากรของ อบต .             
ตั้งไว  20,000  บาท  เพ่ือเปนคาใชจายเกี่ยวกับโครงการฝกอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรูใหแกบุคลากรของ 
อบต.ไดแกผูบริหาร สมาชิกสภา อบต . พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง หรือบุคคลอ่ืนตามคําสั่งของอบต .  
ต้ังจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110) งานบริหาร
ทั่วไป (00111)  

              (2.3.4)   คาใชจายในการดําเนินคดี คาธรรมเนียมศาล คาธรรมเนียมที่ดิน และคาระวาง 
ขององคการบริหารสวนตําบล   ตั้งไว   30,000   บาท  เพ่ือจายเปนคาดําเนินคดีขององคการบริหารสวน
ตําบล คาธรรมเนียมศาล คาธรรมเนียมที่ดิน คาระวาง  ฯลฯ  ต้ังจายจากเงิน รายไดและเงิน อุดหนุนทั่วไป  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   (00110  งานบริหารทั่วไป    (00111) 
               (2.3.5)  คาใชจายเปนคาของขวัญ  ของรางวัล ของที่ระลึก  ตั้งไว  5,000  บาท  เพ่ือจาย
เปนคาของขวัญของรางวัลในการจัดกิจกรรมตางหรือโครงการตาง ๆ  ของ อบต .  และที่หนวยงานองคกร
เอกชนขอรับการสนับสนุน  ที่มีความจําเปนและความเหมาะสม เชน ของรางวัลตามโครงการพนักงานส วน
ตําบลและพนักงานดีเดนประจําปฯลฯ ของที่ระลึกอันบงบอกถึงสัญลักษณ/เอกลักษณของจังหวัดตรังหรือของ
ตําบลบานโพธ์ิในดานตางๆ  ไวสําหรับมอบแกแขกผูมาเยือนและองคการบริหารสวนตําบลไปทัศนศึกษาดูงาน  
ฯลฯ  ต้ังจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหาร
ทั่วไป    (00111) 
              (2.3.6)  คาใชจายเปนคาพวงมาลัย  ชอดอกไม   กระเชาดอกไมและพวงมาลา    ตั้งไว 
5,000บาท  เพ่ือจายเปนคาพวงมาลา  ชอดอกไม  กระเชาดอกไม  และอ่ืน ๆ   สําหรับพิธีการวันสําคัญตาง 
ๆ  ตามวาระและโอกาสที่จําเปน   และมีความสําคัญ  เชน   วันปยมหาราช  วันแมแหงชาติ  ฯลฯ   ต้ังจาย
จากเงินรายไดและเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110)  งานบริหาร (00111)    
             (2.3.7)  คาใชจายในการจัดงานรัฐพิธีหรือที่เกี่ยวเนื่องในงานรัฐพิธีตาง ๆตั้งไว 150,000  บาท   
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดงานรัฐพิธีหรือที่เกี่ยวเน่ืองในงานรัฐพิธีตางๆ เชน คาใชจายในการจัดงานและ
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ( 5 ธันวามหาราช) , คาใชจายในการจัดงาน
และกิจกรรมวันแมแหงชาติ (สมเด็จพระบรมราชินีนาถ  12 สิงหา ) , คาวัสดุงานรัฐพิธี เชน ธงตาง ๆ          
ตราสัญลักษณ  พระบรมฉายาลักษณ  พระบรมสาทิสลักษณ  คาใชจายในการจัดงานและกิจกรรมวันสําคัญ
อ่ืนๆ ที่ทางราชการกําหนด เชน  งานวันปยมหาราช  วันจักรี เปนตน  เพ่ือเปนคาใชจายในพิธีเปดงาน          
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คาเครื่องราชสักการะ คาพานพุม พานดอกไม พวงมาลา คาวัสดุอุปกร ณ คาพลุดอกไมไฟ คาใชจายในพิธีสงฆ  
คาจัดตกแตงสถานที่ คาเชาเวทีและเครื่องเสียง คาเชาเต็นท โตะ เกาอ้ี คาจางเหมามหรสพ คาอาหารแล ะ
เครื่องด่ืม  คาตอบแทนการแสดง  คาสมนาคุณพิธีกรและกรรมการตัดสิน  คาวัสดุ  คาปายประชาสัมพันธ ฯลฯ 
และคาใชจายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ฯลฯ  ต้ังจายจากเงินรายไดและ          
เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)   

                (2.3.8)  โครงการอบรมและศึกษาดูงาน   ต้ังไว  400,000  บาท เพ่ือจายเปนคา่ใช้จ่าย

โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือ เพ่ิมพูนความและ ประสบการณในการปฏิบัติงานของผูบริหารสมาชิก
สภา อบต . พนักงาน อบต .  และผูนําชุมชน   เชน  คาอาหาร เครื่องด่ืม คาวัสดุอุปกรณ  ฯลฯ  ต้ังจายจาก  
เงินรายได และเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110) งานบริหารทั่วไป 
(00111)   

แผนงานการรักษาความสงบภายใน    (100,000 บาท)    

    (2.3.9) คาใชจายโครงการสงเสริมและสนับสนุนตามโครงการรณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในชวงเทศกาลสําคัญ  ตั้งไว  100,000 บาท  เพ่ือจายเปนคาใชจาย เชน คาวัสดุอุปกรณ คา
นํ้ามันเช้ือเพลิงและหลอลื่น ค าเบ้ียเลี้ยง คาตอบแทน อปพร . คาอาหารและเครื่องด่ืม คาปายประชาสัมพันธ
และคาใชจายอ่ืน ๆ ซึ่งเปนกิจกรรมที่ อบต .ดําเนินการเองหรือรวมดําเนินการกับหนวยงานอ่ืนตามระเบียบฯ     
ต้ังจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏตามแผนงานการรักษาความสงบภายใน  (00120)     
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน  (00121)  
แผนงานสาธารณสุข   (140,000  บาท) 

            (2.3.10) โครงการปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา   ตั้งไว 60,000 บาท เพ่ือจายเปน
คาใชจายในการดําเนินกิจกรรมรณรงคปองกันและกําจัดโรคพิษสุนัขบา  คาวัคซีน ปองกันโรคพิษสุนัขบา       
ยาคุมกําเนิดสุนัข /แมว    และอ่ืน ๆ   เชน คาใชจายในการฝกอบรมอาสาปศุสัตว  อสม.  คาอาหารและ
เครื่องด่ืม   คาพาหนะเดินทาง คาวัสดุ อุป กรณ สารเคมีปองกันหรือกําจัดพาหนะนําโรค วัคซีนปองกัน เปน
ตน และคาใชจายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ  ฯลฯ ต้ังจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏตามแผนงาน
สาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน (00223)  
   (2.3.11)  โครงการฝกอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพผูทําหนาที่ดูแลสุขภาพ ตั้งไว  30,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายใน การฝกอบรม เพ่ือพัฒนาคุณภาพผูทําหนาที่ดูแลสุขภาพ  ใหแกแกนนําสุขภาพ อสม . 
ผูนําชุมชน ฯลฯ  เชน คาวัสดุอุปกรณ คา เครื่องเขียนแบบพิมพ คาอาหารแล ะเครื่องด่ืม คาวิทยากร  คาเงิน
รางวัลการประกวดเตนโรบิค และคาใชจายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ  ฯลฯ ต้ังจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนทั่วไป    
ปรากฏตามแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน (00223)  
 

           (2.3.12) โครงการปองกันโรคไขเลือดออก  ตั้งไว  20,000 บาท เพ่ือจายเปนคาใชจายในการ
รณรงค ปองกันโรคไขเลือดออก  เชน คาวัสดุอุปกรณ คาอาหารแล ะเครื่องด่ืม คาวิทยากร  คานํ้ายาและ
สารเคมี  และคาใชจายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ  ฯลฯ  ต้ังจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏตาม
แผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน (00223)  
            (2.3.13)  โครงการสงเสริมสุขภาพการปองกันและควบคุมโรคตาง ๆ  รวมทั้งการเตรียม
ความพรัอม การแกไขโรคติดตออุบัติใหมใหแกประชาชน  ตั้งไว 30,000 บาท เพ่ือจายเปนคาใชจายใน
การปองกันและกําจัดพาหะของโร คติดตอ โรคติดตออุบัติใหม โรคมาลาเรีย โรคไขเลือด ออก โรคทองรวง   
โรคตาแดง โรคฉี่หนู โรคไขหวัดนก โรคปาก เทาเปอย โรคระบาดอ่ืน ๆ  เชน คาใชจายในการฝกอบรมอาสา      
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ปศุสัตว คาอาหารและเครื่องด่ืม คาพาหนะเดินทาง คาวัสดุ อุปกรณ สารเคมีปองกันหรือกําจั ดพาหนะนําโรค 
ทรายอะเบท วัคซีนปองกัน คาใชจายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ  ฯลฯ 
 
 

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (210,000 บาท) 

           (2.3.14)  คาใชจายในการจัดทําประชาคมหรือจัดทําแผนชุมชน หรือจัดเก็บขอมูลพื้นฐาน      
ตั้งไว   20,000   บาท   เพ่ือเปนคาใชจายสําหรับการจัดทําประชาคมหรือจัดทําแผนชุมชน หรือจัดเก็บ
ขอมูลพ้ืนฐาน เพ่ือนําขอมูลไปใชในการจัดทําแผนพัฒนาของ อบต .  สําหรับ เปนคา อาหาร อาหารวาง 
เครื่องด่ืม คาตอบแทนวิทยาการ คาวัสดุอุปกรณ   คาปายประชาสัมพันธ หรือคาใชจายอ่ืน ๆ  ที่เกี่ ยวของ   
ฯลฯ  ต้ังจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนทั่วไปปรากฏตามแผนงานสรางความเขมแข็งใหชุมชน  (00250) 
งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน (00252)  

           (2.3.15) คาใชจายโครงการสงเสริมและสนับสนุน กลุมสตรี/กลุมอาชีพ ตั้งไว 30,000 บาท   
เพ่ือจายเปนคาฝกอบรมกลุมสตรีและกลุมอาชีพตางๆ หรือสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาฝมือการผลิตสินคา 
OTOP ใหแกกลุมสตรี และกลุมอาชีพตางๆ เชน คาสนับสนุนวัสดุอุปกรณ คาอาหารและเครื่องด่ืม คาพาหนะ
เดินทาง คาตอบแทนวิทยากร คาของขวัญของรางวัล ของที่ระลึ ก เงินรางวัล คาปายประชาสัมพันธ และ
คาใชจายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ ซึ่งเปนกิจกรรมที่ อบต.ดําเนิน การเองหรือรวมดําเนินการกับหนวยงานอ่ืนฯลฯ ต้ัง
จายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงานสรางความเขมแข็ง ใหชุมชน  (00250)       
งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน (00252)  

 (2.3.16)  คาใชจายโครงการสงเสริมและสนับสนุนการปองกันแกไขปญหายาเสพติด  ตั้งไว   
50,000 บาท  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการสนับสนุนโครงการ / คาใชจายในการจัดกิจกรรมรณรงคเพ่ือ
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดและการบําบัดผูติดยาเสพติด ในสถานศึกษาหรือชุมชน กิจกรรมบําบัดฟนฟู
ผูติด/ผูเสพยาเสพติด เปนตน  สําหรับ กลุมเด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป ผูนําชุมชนและ บุคคลกลุมเสี่ยงภัย  
เชน คาวัสดุอุปกรณ คาอาหารและเครื่องด่ืม คาตอบแทนวิทยากร คานํ้ายาและสารเคมีตรวจสารเสพติด     
คาปายประชาสัมพันธและคาใชจายอ่ืน ๆ ซึ่งเปนกิจกรรมที่ อบต .ดําเนินการเองหรือรวมดําเนินการกับ
หนวยงานอ่ืน ตามระเบียบฯ  ฯลฯ ต้ังจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏตามแผนงานสราง
ความเขมแข็งใหชุมชน (00250) งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน (00252)  
           (2.3.17)   โครงการคนไทยใจอาสา   ตั้งไว    40,000  บาท   เพ่ือจายเปนคาใชจายการ
ดําเนินการโครงการ ใหแกเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป  ในตําบลบานโพธ์ิ   เชน  เปนคาวิทยากร 
คาอาหารและเครื่องด่ืม  วัสดุและเอกสารตางๆ  ฯลฯ  ต้ังจายจากเงิน รายไดและเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏใน
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (00250) งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน  (00252) 

 (2.3.18)  คาใชจายเพื่อสงเสริมและสนับสนุนการสรางความปรองดองและสมา นฉันทของคน
ในชาติ   ตั้งไว    40,000  บาท   เพ่ือจายเปนคาใชจายสงเสริมและสนับสนุนการสรางความปรองดองและ
สมานฉันทของคนในชาติ เชน  การฝกอบรม ประชุม  การช้ีแจงทําความเขาใจ  การจัดกิจกรรมกีฬา 
นันทนาการ การจัดกิจกรรมและโครงการในการปกปองสถาบันสําคัญของชาติ  ฯลฯ  ต้ังจายจากเงินรายได
และเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (00250) งานสงเสริมและสนับสนุน
ความเขมแข็งชุมชน  (00252) 
           (2.3.19)  คาใชจายในการสงเสริมการดําเนินงานโครงการ /กิจกรรมดานการพัฒนาสตรีและ
ครอบครัว   ตั้งไว  30,000  บาท   เพ่ือจายเปนคาใชจายในการพัฒนาสตรีดานตาง ๆ ไดแก การสงเสริม
ภาวะผูนําแกสตรีในชุมชน  การสงเสริมพัฒนา สตรีในดานตาง ๆ การสงพัฒนาพัฒนาความรูใหแกบุคลากร /
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พนักงานทองถิ่น  การใหความรูเพ่ือครอบครัวแกประชาชนในพ้ืนที่ การเสริมสรางสัมพันธภาพที่ดีระหว าง
สมาชิกในครอบครัว การปองกันและแกไขปญหาครอบครัว ฯลฯ ต้ังจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนทั่วไป   
ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (00250) งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน  
(00252) 

 

แผนงานสังคมสงเคราะห  (100,000 ) 
(2.3.20)   คาใชจายในการสงเคราะหผูดอยโอกาสทางสังคม    ตั้งไว   50,000 บาท  

เพ่ือจายเปนเงินสงเคราะหผูดอยโอกาสทางสังคม เชน ครอบครัวยากจน เด็กยากจน เด็กกําพรา  คนพิการ
และผูดอยโอกาส  ฯลฯ   ต้ังจายจากเงิ นรายไดและเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏตามแผนงาน สังคมสงเคราะห  
(00230) งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห (00232)   
               (2.3.21)   คาใชจายในการ สงเคราะหผู ประสบภัยพิบัติตางๆ และผูทุกขยาก    ตั้งไว   
50,000  บาท  เพ่ือจายเปนคาใชจายในดําเนินการ การสงเคราะหผูประสบภัยพิบัติตางๆ และผูทุกขยาก    
เชน  ยา รักษาโรค  ไมเทา  เครื่องอุปโภคบริโภค ฯลฯ  ต้ังจายจากเงิ นรายไดและเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏ
ตามแผนงานสังคมสงเคราะห (00230) งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห (00232)  

 

 แผนงานการเกษตร   (110,000  บาท) 
              (2.3.22)  คาใชจายโครงการเฉลิมพระเกียรติ/โครงการตามพระราชดําริของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว/โครงการตามพระราชเสาวนียสมเด็จพระบรมราชินีนาถ  และพระบรมวงศษานุวงศ    ตั้งไว  
50,000  บาท  เพ่ือเปนคาใชจายตามโครงการพระราชดําริ , พระราชเสาวนีย หรือโครงการกิจกรรมที่จัด
ขึ้นเพ่ือเฉลิมพระเกียรติ เชน โครงการรักนํ้า “รักปา รักษาแผนดิน “  ,โครงการปลูกปาเฉลิมพระเกียรติฯ ,
โครงการปลูกหญาแฝกเฉลิมพระเกียรติฯ โครงการปลอยปลาเฉลิมพระเกียรติฯ , โครงการปลูกตนไมและ
ปรับปรุง ภูมิทัศนบริเวณสองขางทางถนนหรือสถานที่ตางๆ , โครงการปรับปรุง ซอมแซมฝายหรือแหลงนํ้า
ธรรมชาติเฉลิมพระเกียรติ   เปนตน   สําหรับเปนคาใชจายตาง ๆ  เชนคาใชจายในการตรวจสอบคุณภาพนํ้า 
คาวัสดุปรับปรุงคุณภาพนํ้า คาพันธุปลา อาหารปลา  คาพันธไม  พันธหญา คาปุย คาวัสดุการเกษตร  คาจาง
เหมาบริการ คานํ้ามันเช้ือเพลิงและหลอลื่น  คาอาหารและเครื่องด่ืม  คาปายประชาสัมพันธและคาใชจายอ่ืน 
ๆ  ที่เกี่ยวของฯลฯ  ซึ่งเปนกิจกรรมที่ อบต .ดําเนินการเองหรือรวมดําเนินการกับหนวยงานอ่ืน  ฯลฯ ต้ังจาย
จากเงินรายไดและ เงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏตามแผนงานการเกษตร (00320)  งานอนุรักษแหลงนํ้าและ   
ปาไม  (00322) 

(2.3.23)  คาใชจายโครงการสงเสริมและสนับสนุนกลุมอาชีพการเกษตร และปศุสัตว  ตั้งไว  
30,000 บาท  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการสงเสริมและสนับสนุนกลุมอาชีพเกษตร ประมง และปศุสัตว หรือ 
โครงการ/กิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดฝกอบรมเพ่ิมความรูแกกลุมเกษตรกร และกลุมเลี้ยงสัตว ภายใน
ตําบล  เชน คาพันธุพืช   คาจัดซื้อพันธุสัตวตางๆ คาปุย คาอาหารสัตว  คาอาหารและเครื่องด่ืม  คาพาหนะ
เดินทาง คาวัสดุอุปกรณ  คาตอบแทนวิทยากร คาของขวัญของรางวัล ของที่ระลึก เงินรางวัล  คาปาย
ประชาสัมพันธ และคาใชจายอ่ืน ๆ ซึ่งเปนกิจกรรมที่ อบต .ดําเนินการเองหรือรวมดําเนินการกับหนวยงานอ่ืน   
ฯลฯ ต้ังจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏตามแผนงานการเกษตร  (00320) งานสงเสริม
การเกษตร (00321)   

             (2.3.24)  คาใชจายตามโครงการสงเสริมการดําเนินงานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  

ตั้งไว 30,000 บาท เพ่ือจายเปนคาใชจายในการสงเสริมการดําเนินงานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงแกกลุม
เกษตรกรตําบลบานโพธ์ิ และโครงการสงเสริมครัวเรือนเศรษฐกิจพอเพียง   เปนตน เชน คาใชจายคาพันธุพืช     
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คาจัดซื้อพันธุสัตวตางๆ คาปุย คาอาหารสัตว  คาอาหารและเครื่องด่ืม  คาพาหนะเดินทาง คาวัสดุอุปกรณ 
คาตอบแทนวิทยากร คาของขวัญของรางวัล ของที่ระลึก เงินรางวัล  คาปายประชาสัมพันธ และคาใชจายอ่ืน ๆ 
ซึ่งเปนกิจกรรมที่ อบต .ดําเนินการเองหรือรวมดําเนินการกับหนวยงานอ่ืน  ฯลฯ   ต้ังจายจากเงินรายไดและ     
เงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏตามแผนงานการเกษตร (00320) งานสงเสริมการเกษตร (00321)   

แผนงานเคหะและชุมชน (75,000  บาท) 
       (2.3.25) โครงการคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแตตนทาง ตั้งไว 50,000 บาท เพ่ือจายเปน

คาใชจายในการฝกอบรมใหความรูเกี่ยวกับการคัดแยกขยะมูลฝอยใหแก คณะผูบริหาร พนักงาน อบต ., สมาชิก
สภา อบต .,หัวหนาสวนราชการภายในตําบล .,ผูนําชุมชน .,  อสม . ฯลฯ   เชน คาอาหารวางและเครื่องด่ืม      
คาวิทยากร คาวัสดุและอุปกรณ  คาถายเอกสาร ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   (00240 )     
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  (00244)  

        (2.3.26) โครงการเพื่อใหความรูในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตั้งไว  
25,000 บาท  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการใหความรูประชาชนในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม  เชน คาอาหาร อาหารวาง  วัสดุอุปกรณ ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) 
         (2.4) ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซม (320400)  ตั้งไว  100,000 บาท  เพ่ือจายเปนคา
ซอมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑและทรัพยสินอ่ื นๆ  ใหสามารถใชงานไดตามปกติ    เชน   รถยนตสวนกลาง ,    
รถจักยานยนต  รถบรรทุกขยะ ตู โตะ เครื่องปรับอากาศ หรือ ทรัพยสินและวัสดุตางๆ ฯลฯ  ต้ังจายจากเงิน
รายไดและเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏตามแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 
 
 

 3  คาวัสดุ (533000)  ตั้งไวรวม   995,000   บาท  แยกเปน 
  (1)  ประเภทคาวัสดุสํานักงาน   (330100)    ตั้งไว   120,000  บาท เพ่ือจายเปนคา
จัดซื้อวัสดุสํานักงาน   จัดซื้อผงหมึกเครื่องถายเอกสาร  สิ่งของเครื่องมือเครื่องใชในสํานักงาน  อบต. เชน 
ปากกา  ซองใสเอกสาร  แฟม แบบพิมพตาง ๆ   ตรายาง ธงชาติ วัสดุรัฐพิธีตาง ๆ    พระบรมฉายาลักษณ 
พระพุทธรูป ตูยาสามัญ  กุญแจ มูลี่  มานปรับแสง พรม แผงกั้นหอง กระดานไวทบอรดพรอมขาต้ัง หรือ    
ศูนยตาง ๆ แผนปายจ ราจร หรือแผนปายตาง ๆ  ฯลฯ รวมทั้งรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน      
คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดต้ัง เปนตน ฯลฯ  ต้ังจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏ
ตามแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)   

                  (2)  ประเภทคาวัสดุงานบานงานครัว  (330300)  ตั้งไว  35,000 บาท  เพ่ือจายเปน  
คาวัสดุงานบานงานครัว สิ่งของเครื่องใชตาง ๆ เชน ไมกวาด  ถุงมือ  ถุงขยะ สบู ผงซักฟอก แกวนํ้า ชุดกาแฟ 
ชอนกาแฟ นํ้ายาเช็ดกระจก กระจกเงา ถาด มีด    ทิชชู กระติกนํ้ารอน ถังแกส กระติกนํ้าแข็ง และอ่ืนๆ
รวมถึงคาจัดซื้อนํ้าสะอาด นํ้าด่ืม ชา กาแฟ กําหนด ฯลฯ เพ่ือบริการประชาชนผูมาติดตอราชการฯลฯ รวมทั้ง
รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดต้ัง เปนตน  ต้ังจายจาก       
เงินรายไดและเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110) งานบริหารทั่วไป  
(00111) เปนเงิน 35,000 บาท 

(3) ประเภทวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย (330900) ตั้งไว 20,000 บาท เพ่ือจาย
เปนคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย เชน เวชภัณฑยา   คาสารเคมี  ทรายอะเบท  เวชภัณฑ  แอลกอฮอล 
ถุงมือ สําลี และผาพันแผล ยาสามัญประจําบาน   ชุดพนหมอกควัน  ยาฉีดหญา ฯลฯ รวมทั้งรายจายที่ตอง
ชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดต้ัง เปนตน ฯลฯ ต้ังจายจากเงินรายไดและ
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เงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏตามแผนงาน สาธารณสุข (00220 ) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข   
(00221) 
                 (4) ประเภทคาวัสดุการเกษตร (331000) ตั้งไว 15,000  บาท เพ่ือจายเปนคาวัสดุ
อุปกรณการเกษตร เชน สารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืช  พันธุพืช/สัตว ปุย วัสดุอุปกรณเพาะชํา จอบ เสียม 
มีด มีดพรา กรรไกรตัดกิ่งไม สปริงเกอร ฯลฯ รวมทั้งรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง      
คาภาษี คาประกันภัย คาติดต้ัง เปนตน ฯลฯ ต้ังจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงาน
การเกษตร (00320) งานสงเสริมการเกษตร (00321) 

             (5)  ประเภทคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร   (331100)  ตั้งไว  5,000  บาท  เพ่ือจาย
เปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน  ถานใสกลอง ถานใสเครื่องขยายเสียง (โทรโขง) กระดาษโปสเตอร พูกัน 
สี   กระดานอัด เทปบันทึกเสียง ฟลมถายรูป ฯลฯ รวมทั้งรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง 
คาภาษี คาประกันภัย คาติดต้ัง เปนตน  ฯลฯ ต้ังจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนทั่วไป     ปรากฏตาม
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 

                (6)  ประเภทคาวัสดุคอมพิวเตอร  (331400)   ตั้งไว   150,000  บาท เพ่ือจายเปน
คาวัสดุ อุปกรณคอมพิวเตอร ใชในสํานักงาน  เชน ตลับผงหมึก แผนซีดี เมาท แผนกรองแสง จอคอม      
สายเคเบิล แปนพิมพ  เมนบอรด เมมโมรี่ชิบ อารดดิส  CPU หนวยความจํา (แรม) ฯลฯ  หรือเพ่ือจายเปน   
คาวัสดุ อุปกรณคอมพิวเตอร ใชในสํานักงาน  เชน  โปรแกรมสําเร็จรูป    โปรแกรมตานไวรัส   โปรแกรม
คอมพิวเตอรที่มีราคาหนวยหรือตอชุดไมเกิน 20,000 บาท ฯลฯ  รวมทั้งรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ 
เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดต้ัง เปนตน ฯลฯ ต้ังจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนทั่วไป      
ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)  

(7)   ประเภทวัสดุไฟฟาและวิทยุ  (รหัสบัญชี  330200)  ตั้งไว  10,000  บาท   
เพ่ือจายเปนคาสิ่งของเครื่องใชไฟฟาตางๆ   เชน  หลอดไฟฟา สวิตซไฟฟา สายไฟฟา ฟวส ฯลฯ  รวมทั้ง
รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดต้ัง เปนตน ฯลฯ  ต้ังจายจาก
เงินรายได และเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   (00110)  งานบริหารทั่วไป   
(00111) 

          (8)  ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนสง  ( 330700)   ตั้งไว ๑30,000  บาท      
เพ่ือจายเปนคาดัดแปลง  ตอเติม   แบตเตอรี่  ยางรถยนต  รถจักรยานยนต ฯลฯ  เพ่ือใชในภารกิจตาง ๆ   
ขององคการบริหารสวนตําบล ฯลฯ   รวมทั้งรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี       
คาประกันภัย คาติดต้ัง เปนตนฯลฯ  ต้ังจายจากเงินรายได และเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป  (00110)  งานบริหารทั่วไป   (00111)     
                   (9)  ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  (330800)  ตั้งไว  500,000  บาท เพ่ือจาย
เปนคานํ้ามันเช้ือเพลิงและหลอลื่น  สําหรับใชรถยนต  รถจักรยานยนต รถบรรทุกขยะ และเครื่องตัดหญา  
ฯลฯ  ขององคการบริหารสวนตําบล รวมทั้งรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี       
คาประกันภัย คาติดต้ัง เปนตน  ฯลฯ ต้ังจายจากเงิ นรายไดและเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานบริหาร
ทั่วไป  (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111)  
         (10) ประเภท วัสดุอ่ืน ๆ (331700)  ตั้งไว 10,000 บาท  เพ่ือจายเปนคา วัสดุ อ่ืน ๆ   
ฯลฯ  รวมทั้งรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดต้ัง เปนตน      
ต้ังจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏตามแผนงานบริหารทั่วไป  (00110) งานบริหารทั่วไป 
(00111) 
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 2.4   หมวดคาสาธารณูปโภค  (534000)    ต้ังไวรวม   3,075,000  บาท  แยกเปน 

2.4.1 ประเภทคาไฟฟา (340100)  ตั้งไว  3,000,000  บาท  เพ่ือจายเปนคาไฟฟา
สําหรับสํานักงานที่ทําการ อบต . ประปาของ อบต . ไฟฟาสาธารณะ หรืออาคารสถานที่ที่อยูในความดูแล
รับผิดชอบของ อบต . ฯลฯ ต้ังจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏตามแผนบริหารงานทั่วไป  
(00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 

2.4.2 ประเภทคาโทรศัพท (340300)  ตั้งไว  20,000 บาท เพ่ือจายเปนคาโทรศัพท
สําหรับสํานักงานที่ทําการ อบต . และรวมถึงคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ ฯลฯ  ต้ังจายจาก       
เงินรายไดและเงิน อุดหนุนทั่วไป  ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป 
(00111) 

2.4.3 ประเภทคาไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตราไปรษณีย (340400)ตั้งไว 5,000 
บาท   เพ่ือจายเปนคาไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตราไปรษณีย  คาอากรแสตมป คาเชาตูไปรษณีย   โทรสาร  
คาพัสดุภัณฑ  และรวมถึงคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการของไปรษณีย ฯลฯ ต้ังจายจากเงินรายได
และเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 

2.4.4  คาบริการโทรคมนาคม  (340500) ตั้งไว   50,000  บาท  เพ่ือจายเปนคาโทร
ภาพหรือโทรสาร คาสื่อสารผานดาวเทียม คาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเตอรเน็ต  เว็บไซต คาเชาคูสาย    
ในการเช่ือมตออินเตอรเน็ต และคาสื่อสารอ่ืน ๆ และรวมถึงคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ  ต้ังจาย
จากเงินรายไดและเ งินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป 
(00111) 

3.  งบลงทุน ตั้งไวรวม  255,200  บาท 

         หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ตั้งไวรวม   255,200  บาท 

         3.1 คาครุภัณฑ  (541000)  ต้ังไว  255,200  บาท  เพ่ือจายเปนคาใชจายดังน้ี 

     (1)  ประเภทครุภัณฑสํานักงาน (410100)  ตั้งไว   55,200  บาท   
          (1.1)  คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) 

ขนาด 30,000 บีทีย ูจํานวน 1 เครื่อง ตั้งไว  40,200 บาท  (รายละเอียดคุณลักษณะตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ)  ต้ังจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงาน
บริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)  

(1.2) คาจัดซื้อโตะพับเอนกประสงค สีขาว ขนาด 6 ฟุต จํานวน 10 ตัว ตัวละ 1,500 
บาท ตั้งไว 15,000 บาท (ราคาตามทองตลาด)  ต้ังจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตาม
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)  

      3.2  ประเภทรายจายคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑและทรัพยสินอ่ืนๆ (411800) ตั้งไว   
200,000  บาท   เพ่ือจายเปนคา บํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑและทรัพยสินอ่ืนๆใหสามารถใชงานได
ตามปกติ ,เพ่ือจายเปนคาประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงครุภัณฑ เชน รถยนตสวนกลาง ,รถจักยาน
ยนต เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องถายเอกสาร หอกระจายขาวประจํา หมูบานหรือทรัพยสิน
อ่ืน ๆ ฯลฯ อยูในความรับผิดชอบของสํานักงานปลัด  และรายจายเพ่ือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคา  
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ตอหนวยหรือตอชุดเกินกวา 20,000 บาท  ฯลฯ ต้ังจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏตาม
แผนงานบริหารทั่วไป   (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111) 

4.งบเงินอุดหนุน  (560000) ตั้งไวรวม     476,900     บาท  แยกเปน 

4.1 เงินอุดหนุน (561000)  ตั้งไวรวม      476,900     บาท  แยกเปน 
 (1)  เงินอุดหนุนเอกชน  ตั้งไวรวม  476,900  บาท                     

(2.1) อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน  หมูที่  1-10  ตั้งไว  200,000 บาท  เพ่ือจายเปน
คาใชจายการดําเนินงานโครงการตามพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูบานละ 20,000 บาท  สําหรับการ
ดําเนินงานโครงการตามพระราชดําริดานสาธารณสุข เชน โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟา     
จุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี โครงการรณรงคและแกไขปญหายาเสพติด To be number one 
ทูลกระหมอมอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี  ฯลฯ  ต้ังจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนทั่วไป  
ปรากฏตามแผนงานสาธารณสขุ (00220) งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน (00223) 

 (2.2)  อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 1-10  ตั้งไว 276,900 บาท  เพ่ือจายเปน
คาใชจายในการจัดกิจกรรมวันสําคัญๆ หรือกิจกรรมของหมูบาน  จํานวน  10  หมูบาน เชน วันสําคัญตาง ๆ  
หรือ วันประเพณีวัฒนธรรมตางๆ ฯลฯ ดังน้ี 
  2.2.1 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 1 ต้ังไว 11,950 บาท เพ่ือจายเปนคาใชจาย
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2562 ต้ังจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตาม
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (00250)  งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน (00252)
  2.2.2 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 1 ต้ังไว 19,450 บาท เพ่ือจายเปนคาใชจาย
โครงการจัดงานรดนํ้าดําหัวผูสูงอายุ ประจําป พ.ศ. 2562 ต้ังจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนทั่วไป  
ปรากฏตามแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (00250)  งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน 
(00252) 
  2.2.3 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 2 ต้ังไว 22,500 บาท เพ่ือจายเปนคาใชจาย
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2562 ต้ังจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตาม
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (00250)  งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน (00252)
  2.2.4 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 2 ต้ังไว 14,000 บาท เพ่ือจายเปนคาใชจาย
โครงการจัดงานรดนํ้าดําหัวผูสูงอายุ ประจําป พ.ศ. 2562 ต้ังจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนทั่วไป  
ปรากฏตามแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (00250)  งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน 
(00252) 
  2.2.5 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 3 ต้ังไว 16,950 บาท เพ่ือจายเปนคาใชจาย
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2562 ต้ังจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตาม
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (00250)  งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน (00252)
  2.2.6 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 3 ต้ังไว 19,200 บาท เพ่ือจายเปนคาใชจาย
โครงการจัดงานรดนํ้าดําหัวผูสูงอายุ ประจําป พ.ศ. 2562 ต้ังจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนทั่วไป  
ปรากฏตามแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (00250)  งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน 
(00252) 
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 2.2.7 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 4 ต้ังไว 9,000 บาท เพ่ือจายเปนคาใชจาย
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2562 ต้ังจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตาม
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (00250)  งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน (00252)
 2.2.8 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 4 ต้ังไว 11,000 บาท เพ่ือจายเปนคาใชจาย
โครงการจัดงานรดนํ้าดําหัวผูสูงอายุ ประจําป พ.ศ. 2562 ต้ังจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนทั่วไป  
ปรากฏตามแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (00250)  งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน 
(00252) 
 2.2.9 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 5 ต้ังไว 17,000 บาท เพ่ือจายเปนคาใชจาย
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2562 ต้ังจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตาม
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (00250)  งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน (00252)
 2.2.8 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 5 ต้ังไว 9,000 บาท เพ่ือจายเปนคาใชจาย
โครงการจัดงานรดนํ้าดําหัวผูสูงอายุ ประจําป พ.ศ. 2562 ต้ังจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนทั่วไป  
ปรากฏตามแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (00250)  งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน 
(00252) 
 2.2.10 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 6 ต้ังไว 15,000 บาท เพ่ือจายเปนคาใชจาย
โครงการจัดงานรดนํ้าดําหัวผูสูงอายุ ประจําป พ.ศ. 2562 ต้ังจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนทั่วไป  
ปรากฏตามแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (00250)  งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน 
(00252) 
 2.2.11 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 7 ต้ังไว 20,450 บาท เพ่ือจายเปนคาใชจาย
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2562 ต้ังจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตาม
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (00250)  งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน (00252)
 2.2.12 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 7 ต้ังไว 17,800 บาท เพ่ือจายเปนคาใชจาย
โครงการจัดงานรดนํ้าดําหัวผูสูงอายุ ประจําป พ.ศ. 2562 ต้ังจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนทั่วไป  
ปรากฏตามแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (00250)  งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน 
(00252) 
 2.2.13 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 8 ต้ังไว 20,000 บาท เพ่ือจายเปนคาใชจาย
โครงการจัดงานรดนํ้าดําหัวผูสูงอายุ ประจําป พ.ศ. 2562 ต้ังจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนทั่วไป  
ปรากฏตามแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (00250)  งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน 
(00252) 
 2.2.14 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 9 ต้ังไว 10,000 บาท เพ่ือจายเปนคาใชจาย
โครงการจัดงานวันลอยกระทง ประจําป 2561 ต้ังจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตาม
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (00250)  งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน (00252)
 2.2.15 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 9 ต้ังไว 8,000 บาท เพ่ือจายเปนคาใชจาย
โครงการจัดงานรดนํ้าดําหัวผูสูงอายุ ประจําป พ.ศ. 2562 ต้ังจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนทั่วไป  
ปรากฏตามแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (00250)  งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน 
(00252) 
 2.2.16 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 10 ต้ังไว 15,100 บาท เพ่ือจายเปนคาใชจาย
โครงการจัดงานวันลอยกระทง ประจําป 2561 ต้ังจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตาม
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (00250)  งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน (00252)
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 2.2.17 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 10 ต้ังไว 20,500 บาท เพ่ือจายเปนคาใชจาย
โครงการจัดงานรดนํ้าดําหัวผูสูงอายุ ประจําป พ.ศ. 2562 ต้ังจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนทั่วไป  
ปรากฏตามแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (00250)  งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน 
(00252) 
 
 
 

 5. งบรายจายอ่ืน  (550000) ตั้งไว  20,000  บาท  แยกเปน 
5.1 รายจายอ่ืน ( 551000 )    ตั้งไวรวม      20,000  บาท   

(1)  คาจางที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบตาง  ๆ ซึ่งไมใชเพื่อการ
จัดหา หรือปรับปรุงครุภัณฑหรือสิ่งกอสราง  (510100)  ตั้งไว  20,000   บาท  เพ่ือจายเปนคาจาง    
ที่ปรึกษาเพ่ือศึกษาวิจัยประเมินผล หรือพัฒนาระบบตาง ๆ ซึ่งไมใชเพ่ือการจัดหา หรือปรับปรุงครุภัณฑหรือ
สิ่งกอสราง เชน   คาจางบริหารการจัดการระบบตาง  คาจางสถาบันกลางในการออกแบบสํารวจและประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ อบต .ฯลฯ  ต้ังจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนทั่วไป  
ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110) งานบริหารทั่วไป  (00111) 

.........................................................................................  
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