
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องคการบริหารสวนตําบลแหลมผักเบี้ย

อําเภอ บานแหลม   จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 25,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่ว
ไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 8,317,670 บาท

งบบุคลากร รวม 5,414,880 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,534,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกนายกองคการบริหารสวนตําบลแหลมผักเบี้ย และ
รองนายกองคการบริหารสวนตําบลแหลมผักเบี้ย

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อเปนคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกและรองนายกองคการบริหารสวน
ตําบลแหลมผักเบี้ย

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษนายกและรองนายกองคการบริหารสวนตําบล
แหลมผักเบี้ย

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการบริหารสวน
ตําบล

จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนประธานสภา, รองประธานสภา, สมาชิกและ
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลแหลมผักเบี้ย

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 849,600 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,880,560 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,608,740 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินอื่นๆ ตามสิทธิใหแกพนักงานสวนตําบลแหลมผัก
เบี้ย
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 138,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนตําบล ประเภทบริหารทอง
ถิ่น, อํานวยการทองถิ่นและเงินเพิ่มตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ (พตก.)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,057,920 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือน คาจางและเงินอื่นๆ ตามสิทธิของพนักงานจางที่มีอยูใน
สังกัดองคการบริหารสวนตําบลแหลมผักเบี้ย

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 75,900 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆของพนักงานจางสังกัดองคการบริหารสวนตําบล
แหลมผักเบี้ย

งบดําเนินงาน รวม 2,879,290 บาท
ค่าตอบแทน รวม 258,400 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษของพนักงานสวนตําบล
และพนักงานจางตามภารกิจ, พนักงานจางทั่วไปในสังกัดสํานักงานปลัด
องคการบริหารสวนตําบลแหลมผักเบี้ยและอาสาสมัครบริบาลทองถิ่นของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยอาสา
สมัครบริบาลทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และการเบิกคาใชจาย พ
.ศ.2562)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแกพนักงานสวน
ตําบล/พนักงานจางที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกองคการบริหารสวน
ตําบลแหลมผักเบี้ย

คาเชาบาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล ซึ่งมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบ
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 18,400 บาท

เพื่อจายเปนคาชวยเหลือการศึกษาบุตรของผูบริหาร พนักงานสวนตําบลซึ่งมี
สิทธิเบิกไดตามระเบียบ
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ค่าใช้สอย รวม 1,488,890 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดทําวารสาร คาซักฟอก คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คา
จางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวสารทางวิทยุกระจายเสียงหรือสิ่งพิมพ คาใช
จายในการติดตั้งสัญญาณอินเตอรเน็ต คาติดตั้งโทรศัพท คาใชจายดําเนินคดี
ตามคําพิพากษาของศาล คาประกันภัยรถยนตและคาใชจายอื่นๆ คาจัดทํา
ป้ายประชาสัมพันธตางๆ คาจางหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานของอบต.และ
คาจางเหมาบริการตางๆ

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 100,000 บาท

1.คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศตรวจงาน หรือเยี่ยม
ชมหรือทัศนศึกษาดูงานและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ ซึ่งรวมตอนรับบุคคลหรือ
คณะบุคคล เชนอาหารกลางวันและน้ําดื่ม, อาหารวางและเครื่องดื่ม ตั้ง
ไว  20,000 บาท
2. คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่นหรือคณะกรรมการหรือคณะ
อนุกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งตามกฏหมายหรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่ง
การของกระทรวงมหาดไทยหรือขององคการบริหารสวนตําบลแหลมผัก
เบี้ย ตั้งไว 30,000  บาท
3.คาใชจายในการรับเสด็จ ตั้งไว 40,000  บาท
4. คาใชจายพิธีการทางศาสนา รัฐพิธี ฯลฯ ตั้งไว 10,000  บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาชดใชคาเสียหาย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาชดใชคาเสียหายและคาสินไหมทดแทนที่กระทําเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการของพนักงานสวนตําบล พนักงานจางและผูบริหาร

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 60,000 บาท

สําหรับเปนคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใชจายอื่นๆ ในการเดิน
ทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของนายกองคการบริหารสวนตําบล, รอง
นายกองคการบริหารสวนตําบล, เลขานากยองคการบริหารสวนตําบล, สมาชิก
สภาทองถิ่น, พนักงานสวนตําบล, พนักงานจาง, หรือผูมีสิทธิตามกฏหมายหรือ
ตามคําสั่งขององคการบริหารสวนตําบลแหลมผักเบี้ย
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คาใชจายรังวัดสอบเขต จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเปนคารังวัดสอบเขตที่สาธารณประโยชน ฐานอํานาจตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการดูแลรักษาและคุมครองป้องกันที่ดินอันเปน
สาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน พ.ศ.2553 ขอ 6
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16(27), แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปี พ.ศ
.2561-2564 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 5 พ.ศ.2562 หนา 36 ลําดับที่ 2 .....

คาลงทะเบียนฝึกอบรมสัมมนาตางๆ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมคาลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนาทาง
วิชาการ, การประชุมเชิงปฏิบัติการของนายกองคการบริหารสวนตําบล, รอง
นายกองคการบริหารสวนตําบล, เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล, สมาชิกสภาทองถิ่น, พนักงานสวนตําบล, พนักงานจาง

โครงการจัดการเลือกตั้งผูบริหารและสมาชิกอบต. จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดการเลือกตั้งผูบริหารและสมาชิ
กอบต. เชน คาแบบพิมพเลือกต้ง คาป้ายประชาสัมพันธการเลือกต้งและป้าย
และรายจายอื่นๆ ฐานอํานาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2561, แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
.2561-2564 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 5 พ.ศ.2562 หนา 18 ลําดับที่ 5

โครงการเทิดพระเกียรติ จํานวน 71,400 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการเทิดพระเกียรติ เชน ซุมเฉลิมพระ
เกียรติ, พลุ, ป้ายพระบรมฉายาลักษณ, น้ําดื่ม, คาป้ายประชาสัมพันธ
ตางๆ ฐานอํานาจตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ
.2552 มาตรา 67(9),หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่มท 0808.2/ว
3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2564 เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ.2562 หนา 17 ลําดับที่ 1)

โครงการพัฒนาองคความรูในการปฏิบัติงาน จํานวน 9,700 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการพัฒนาองคความรูในการปฏิบัติ
งาน เชน คาป้ายโครงการ, คาสมนาคุณวิทยากร, คาอาหารกลางวันและน้ํา
ดื่ม และรายจายอื่นๆ ฐานอํานาจตามพระราชกฤษฏีการวาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 11, แผนพัฒนาทอง
ถิ่น พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ
.2562 หนา 17 ลําดับที่ 3
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โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานอบต. ปี 2563 จํานวน 114,850 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
งานอบต.ปี2563 เชน คาป้ายโครงการ, คาสมนาคุณวิทยากร, คาอาหารกลาง
วันและน้ําดื่ม คาเชาทีพัก และรายจายอื่นๆ ฐานอํานาจตามพระราชกฤษฏี
การวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ
.2546 มาตรา 11, แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม/เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ.2562 หนา 21 ลําดับที่ 11

โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม จํานวน 11,670 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม เชน คาป้ายโครงการ, คาสมนาคุณวิทยากร, คาอาหารกลางวันและ
น้ําดื่ม คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม และรายจายอื่นๆ ฐานอํานาจตามรัฐ
ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตร 76, แผนพัฒนาทอง
ถิ่น พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ
.2562 หนา 18 ลําดับที่ 4

โครงการอบรมความโปรงใสขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและผลประโยชนทับ
ซอน

จํานวน 9,170 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมความโปรงใสขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นและผลประโยชนทับซอน เชน คาป้ายโครงการ, คา
สมนาคุณวิทยากร, คาอาหารกลางวันและน้ําดื่ม  ฐานอํานาจตามพระราช
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ
.2542, แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 พ
.ศ.2562 หนา 19 ลําดับที่ 7

โครงการอบรมใหความรูดานกฎหมาย จํานวน 12,100 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมใหความรูดาน
กฏหมาย เชน คาป้ายโครงการ, คาสมนาคุณวิทยากร, คาอาหารกลางวันและ
น้ําดื่ม และรายจายอื่นๆ ฐานอํานาจตามพระราชกฤษฏีการวาดวยหลักเกณฑ
และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 11, แผนพัฒนาทอง
ถิ่น พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ
.2562 หนา 19 ลําดับที่ 6

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาซอมแซมวัสดุ ครุภัณพใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ 
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ค่าวัสดุ รวม 870,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสิ่งของเครื่องใชตางๆ ในสํานักงาน
งาน เชน กระดาษ, ปากกา, กรรไกร, แฟ้ม/ลังหรือกลองใสเอกสาร, หมึก
เครื่องถายเอกสาร ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สําหรับใชในสํานักงานและงานรัฐพิธี
และงานพิธีการตางๆ

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 310,000 บาท

เพื่อจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช เชน ถุงใสขยะ, ไมกวาด, ผาเช็ดมือ, ที่เช็ดเทา,แกว
น้ํา, ชุดกาแฟ ฯลฯ เพื่อใชในกิจการขององคการบริหารสวนตําบลแหลมผัก
เบี้ย

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณที่ใชสําหรับรถยนต รถจักรยานยนต ที่อยูใน
ความรับผิดชอบของอบต. เชน แบตเตอรี่ ยางรถ หัวเทียน หมอน้ํา ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิล
 น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ฯลฯ สําหรับยานพาหนะที่ใชในการปฏิบัติงานของ
องคการบริหารสวนตําบลแหลมผักเบี้ย

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน บอรดปิดประกาศประชา
สัมพันธ และวัสดุสําหรับโฆษณาและเผยแพรตางๆ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน หมึกพิมพ, แผนซีดีฯลฯ
วัสดุอื่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจัดซื้อวัสดุที่ไมเขาลักษณะและประเภทตามระเบียบวิธีการงบ
ประมาณ เชน มิเตอรน้ํา, มิเตอรไฟฟ้า ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 262,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 160,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไฟฟ้าสําหรับที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล และสําหรับ
สถานที่ที่เปนทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบลที่ตั้งในที่สาธารณ
ประโยชน
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คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาน้ําประปาสําหรับที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลแหลมผัก
เบี้ย และสําหรับสถานที่ที่อื่นที่เปนทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบลที่ตั้ง
ไวในที่สาธารณะและเปนคาใชจายในการฝากมาตรวัดน้ําประปาขององคการ
บริหารสวนตําบลแหลมผักเบี้ย

คาบริการโทรศัพท จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโทรศัพทสําหรับที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลแหลมผัก
เบี้ย

คาบริการไปรษณีย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดสงไปรษณียขององคการบริหารสวนตําบลแหลมผักเบี้ย, คา
ดวงตราไปรษณียากรที่ใชในการติดตองานราชการ

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 37,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเดอรเน็ต, คาเชาพื้นที่
เว็บไซด และคาสื่อสารอื่นๆ ที่ใชในงานขององคการบริหารสวนตําบลแหลม
ผักเบี้ย

งบลงทุน รวม 5,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 5,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตูไมใสเอกสาร จํานวน 1 ตู จํานวน 5,500 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูไมสําหรับใสเอกสาร 
งบเงินอุดหนุน รวม 18,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 18,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

โครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหแกองคการบริหารสวนตําบลบาง
ครก ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2564 เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5  พ.ศ.2562 หนา 43 ลําดับที่ 1)
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งานบริหารงานคลัง รวม 1,888,680 บาท
งบบุคลากร รวม 1,414,680 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,414,680 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,185,480 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินอื่นๆ ตามสิทธิใหแกพนักงานสวนตําบล
เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนทองถิ่น ประเภทอํานวยการ
ทองถิ่น และผูมีสิทธิที่จะไดรับตามกฏหมายและระเบียบที่กําหนด

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 187,200 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือน คาจางและเงินอื่นๆ ตามสิทธิของพนักงานจางที่อยูใน
สังกัดกองคลังองคการบริหารสวนตําบลแหลมผักเบี้ย

งบดําเนินงาน รวม 452,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 177,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษของพนักงานสวนตําบล
และพนักงานจางและผูมีสิทธิไดรับตามกฎหมายที่ปฏิบัติราชการอันเปน
ประโยชนแกองคการบริหารสวนตําบลแหลมผักเบี้ย, คาตอบแทนบุคคลหรือ
คณะกรรมการผูรับผิดชอบการจัดซื้อจัดจางและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงานสวน
ตําบลสังกัดกองคลังองคการบริหารสวนตําบลแหลมผักเบี้ยและผูที่มีสิทธิเ้บิ
กไดตามระเบียบ

คาเชาบาน จํานวน 78,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล ซึ่งมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบ
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจายเปนคาชวยเหลือการศึกษาบุตรของของพนักงานสวนตําบลสังกัดกอง
คลังซึ่งมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบ

ค่าใช้สอย รวม 225,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการตางๆ
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาชดใชคาเสียหาย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาชดใชคาเสียหายและคาสินไหมทดแทนที่กระทําเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการของผูบริหาร พนักงานสวนตําบล พนักงานจางองคการ
บริหารสวนตําบลแหลมผักเบี้ย

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

สําหรับเปนคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พักและคาใชจายอื่นๆ ในการเดิน
ทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง
องคการบริหารสวนตําบล หรือผูมีสิทธิตามกฎหมายหรือตามคําสั่งขององคืก
ารบริหารสวนตําบลแหลมผักเบี้ย

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนฝึกอบรมสัมมนาตางๆ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม สัมมนาทาง
วิชาการ การประชุมเชิงปฏิบัติการของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง
องคการบริหารสวนตําบลตามระเบียบฯ, คําสั่งขององคการบริหารสวนตําบล
แหลมผักเบี้ย

โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน เชน คาจางดําเนินการออกสํารวจขอมูลภาคสนาม ฐานอํานาจ
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไข
เพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 66 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยแผนที่- ภาษีและทะเบียนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2550 (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 พ
.ศ.2562 หนา 20 ลําดับที่ 9

โครงการสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมเพื่อการพัฒนารายได จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมเพื่อ
การพัฒนารายได เชน คาจัดทําป้ายและแผนพับประชา
สัมพันธ, อาหาร อาหารวาง และรายจายอื่นๆ ฐานอํานาจตามพระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 66 และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542 มาตรา 23  (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม/เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ.2562 หนา 20 ลําดับที่ 10
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคารักษาและซอมแซมวัสดุ ครุภัณฑใหสามารถใชงานไดตามปกติ
ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสิ่งของ เครื่องใชสํานักงาน เชน กระดาษ, ลังใสเอกสาร
หรือแฟ้มหรือกลองใสเอกสาร ฯลฯ

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว เชน ไสกรองเครื่องกรองน้ํา ฯลฯ
วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน หมึกพิมพ, แผนซีดี ฯลฯ
วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจัดซื้อวัสดุที่ไมเขาลักษณะและประเภทตามระเบียบวิธีการงบประมาณ
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งบลงทุน รวม 22,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 22,000 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุคสําหรับประมวลผล จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 1
 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) จํานวน 1
 หนวย โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
    1.ในกรณีที่มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 4 MB ตองมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม
นอยกวา 2.2 GHz และมีหนวยประมวลผลดาน
กราฟิก (Graphics Processing Unit) ไมนอยกวา 10 แกน หรือ
    2.ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 6 MB ตองมีความเร็จสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม
นอยกวา 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใช
ความสามารถในการประมวลผลสูง
-มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา 8 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวาขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB 
หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 120 GB จํานวน 1
 หนวย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอยกวา 1,366 x 768 Pixel และมีขนาด
ไมนอยกวา 12 นิ้ว
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวาไมนอยกวา 3 ชอง
- มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมนอยกวา 12 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000
  Bฺase-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11 b, g, n, ac) 
และ Bluetooth
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2562 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 
 พ.ศ.2562 หนา 51 ลําดับที่ 8)
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 207,100 บาท

งบดําเนินงาน รวม 55,100 บาท
ค่าใช้สอย รวม 55,100 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการป้องกันเด็กจมน้ํา จํานวน 20,300 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการป้องกันเด็กจมน้ํา เชน คาอาหาร
กลางวันและน้ําดื่ม, คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม,คาป้ายโครงการ,คาสัมมนา
คุณวิทยากรและรายจายอื่นๆ ฐานอํานาจตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ
.2552 มาตรา 67(4) และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16(29) (แผน
พัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 5 พ.ศ
.2562 หนา 16 ลําดับที่ 1)

โครงการป้องกันอุบัติภัยบนทองถนน จํานวน 10,700 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการป้องกันอุบัติภัยบนทอง
ถนน เชน คาอาหารกลางวันและน้ําดื่ม, คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม,คาป้าย
โครงการ,คาสัมมนาคุณวิทยากร, คาป้ายรณรงคป้องกันอุบัติภัย และรายจาย
อื่นๆ ฐานอํานาจตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 มาตรา 67(4) และ
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16(29) (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
.2561-2564 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 5 พ.ศ.2562 หนา 16 ลําดับที่ 3)

โครงการพัฒนาเจาหนาที่ป้องกันและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จํานวน 24,100 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการพัฒนาเจาหนาที่ป้องกันและอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เชน คาอาหารกลางวันและน้ําดื่ม, คาอาหารวาง
พรอมเครื่องดื่ม,คาป้ายโครงการ,คาสัมมนาคุณวิทยากร,คาเชาถังแกสและราย
จายอื่นๆ ฐานอํานาจตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 มาตรา 67(4) และ
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16(29) (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
.2561-2564 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 5 พ.ศ.2562 หนา 16 ลําดับที่ 2)
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งบลงทุน รวม 152,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 152,000 บาท
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

เทรลเลอรลากเรือ จํานวน 1 ชุด จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเทรลเลอรลากเรือ (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2564 เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 5 พ.ศ.2562 หนา 50 ลําดับที่ 5)

ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง

สายสงน้ํา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสายสงน้ํา (แผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2564 เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 5 พ.ศ.2562 หนา 50 ลําดับที่ 6)

ครุภัณฑอื่น

กระจกโคง จํานวน 42,000 บาท

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 706,360 บาท

งบบุคลากร รวม 485,760 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 485,760 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 298,560 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกครูศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบล
แหลมผักเบี้ย

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 187,200 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือน คาจางและเงินอื่นๆ ตามสิทธิของพนักงานจาง
งบดําเนินงาน รวม 9,600 บาท

ค่าตอบแทน รวม 9,600 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 9,600 บาท

เพื่อจายเปนคาชวยเหลือการศึกษาบุตรของครูศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการ
บริหารสวนตําบลแหลมผักเบี้ย
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งบลงทุน รวม 211,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 211,000 บาท
ครุภัณฑงานบานงานครัว

เครื่องกรองน้ําแบบ RO จํานวน 14,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องกรองน้ําแบบ RO ไมต่ํากวา 1,200 ลิตร/วัน การ
กรองน้ําไมต่ํากวา 5 ขั้นตอน (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2564 เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 5 พ.ศ.2562 หนา 51 ลําดับ 9)

ครุภัณฑอื่น

เครื่องเลนสนาม จํานวน 197,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องเลนสนามสําหรับเด็ก เชน ชิงชา,หอเด็ก,ทอลอด ฯลฯ (แผน
พัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 5 พ.ศ
.2562 หนา 51 ลําดับที่ 10)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 1,308,200 บาท
งบดําเนินงาน รวม 384,200 บาท

ค่าใช้สอย รวม 152,300 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการพานองทองเมืองเพชร จํานวน 9,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการพานองทองเมืองเพชร เชน คา
พาหนะและรายจายอื่น ฐานอํานาจตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ
.2552 มาตรา 67 (5) (แผนพัฒนาทองถิ่นพ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม/เปลี่ยน
แปลงครั้งที่ 5 หนา 12 ลําดับที่ 1)

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 143,300 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถาน
ศึกษา เชน คาอาหารกลางวัน คาจัดการเรียนการสอน(รายหัว) คาหนังสือ
เรียน คาอุปกรณการเรียน คาเครื่องแบบนักเรียน คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน
และรายจายอื่น ฐานอํานาจตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ
.2552 มาตรา 67 (5) และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0816.2/ว
 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2564 เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 5 พ.ศ.2562 หนา 12 ลําดับที่ 2)
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ค่าวัสดุ รวม 231,900 บาท
คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 231,900 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอาหารเสริมนม ฐานอํานาจตามพระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พงศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ
.2552 มาตรา 67(5) และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0816/ว 3274 ลง
วันที่ 19 มิถุนายน 2561 (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2564 เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 5 พ.ศ.2562 หนา 12 ลําดับที่ 3)

งบเงินอุดหนุน รวม 924,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 924,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการครูทองถิ่นชวยสอน จํานวน 260,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการครูทองถิ่นชวยสอน ใหแก
โรงเรียนวัดสมุทรธาราม ฐานอํานาจตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ
.2552 มาตรา 67(5) และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
.2561-2564 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 5 พ.ศ.2562 หนา 37 ลําดับที่ 3)

โครงการบริการอาหารกลางวันในโรงเรียน จํานวน 404,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการบริการอาหารกลางวันใน
โรงเรียน ใหแกโรงเรียนวัดสมุทรธาราม และโรงเรียนวัดสมุทรโคดม ฐาน
อํานาจตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67(5) และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2559 (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 5 พ
.ศ.2562 หนา 37 ลําดับที่ 1)

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จํานวน 260,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ใหแกโรงเรียนวัดสมุทรโคดม ฐานอํานาจตามพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ
.2552 มาตรา 67(5) และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
.2561-2564 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 5 พ.ศ.2562 หนา 37 ลําดับที่ 2)
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 235,800 บาท

งบดําเนินงาน รวม 155,800 บาท
ค่าใช้สอย รวม 125,800 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการความรูเกี่ยวกับสุขภาพเบื้องตน จํานวน 6,900 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการความรูเกี่ยวกับสุขภาพเบื้อง
ตน เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง และรายจาย
อื่น  ฐานอํานาจตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67(6) (แผนพัฒนา
ทองถิ่น พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 5 พ.ศ
.2562 หนา 7 ลําดับที่ 2)

โครงการป้องกันไขเลือดออก จํานวน 65,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการป้องกันไขเลือดออก เชน คาจา
เหมาดําเนินการพนหมอกควัน คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาน้ํายาป้องกันและกําจัด
ยลูกน้ํายุงลาย และรายจายอื่น  ฐานอํานาจตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ
.2552 มาตรา 67(3) (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม/เปลี่ยน
แปลงครั้งที่ 5 พ.ศ.2562 หนา 9 ลําดับที่ 7)

โครงการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการป้องกันโรคขาดสาร
ไอโอดีน เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง และราย
จายอื่น  ฐานอํานาจตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67(3) และพระ
ราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16(19) (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
.2561-2564 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 5 พ.ศ.2562 หนา 8 ลําดับที่ 5)
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โครงการป้องกันและแกไขปัญหาการตั้งครรภไมพรอมในวัยรุน จํานวน 5,900 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการป้องกันและแกไขปัญหาการตั้ง
ครรภไมพรอมในวัยรุน เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหารวาง และรายจาย
อื่น  ฐานอํานาจตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67(6) (แผนพัฒนา
ทองถิ่น พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 5 พ.ศ
.2562 หนา 7 ลําดับที่ 1)

โครงการป้องกันและแกไขปัญหาโรคเอดส จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการป้องกันและแกไขปัญหาเอดส
เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง และรายจาย
อื่น  ฐานอํานาจตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67(3),พระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16(19)  (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2564 เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 5 พ.ศ.2562 หนา 8 ลําดับที่ 4)

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบา จํานวน 29,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
พิษสุนัขบา เชน คาจัดซื้อวัคซีนพรอมอุปกรณ คาจางเหมาฉีดวัคซีน และราย
จายอื่น  ฐานอํานาจตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67(3) (แผนพัฒนา
ทองถิ่น พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 5 พ.ศ
.2562 หนา 8 ลําดับที่ 6)

โครงการออกกําลังกายวัยสูงอายุ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการออกกําลังกายวัยสูงอายุ เชน คา
สมนาคุณวิทยากร คาป้ายประชาสัมพันธโครงการ และรายจายอื่น  ฐาน
อํานาจตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67(3, 6), พระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16(19)  (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2564 เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 5 พ.ศ.2562 หนา 7 ลําดับที่ 3

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย เชน น้ํายาลางมือ, เติม
สารเคมีถังดับเพลิง ฯลฯ
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งบเงินอุดหนุน รวม 80,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 80,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน

โครงการตามพระราชดําริดานสาธารณสุข จํานวน 80,000 บาท

เพื่ออุดหนุนคาใชจายสําหรับการอบรม รณรงคตามโครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุข ใหแกคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 1-4 ตําบลแหลมผักเบี้ย หมู
บานละ 20,000  บาท ฐานอํานาจตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด
ที่ มท0808.2/ว3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
.2561-2564 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 5 พ.ศ.2562 หนา 39 ลําดับที่ 1)

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 12,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 12,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 12,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการพัฒนาผูดอยโอกาส จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการพัฒนาผูดอยโอกาส เชน  คา
อาหารวางและน้ําดื่ม คาป้ายประชาสัมพันธโครงการ และรายจายอื่น  ฐาน
อํานาจตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67(6) (แผนพัฒนาทองถิ่น พ
.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 5 พ.ศ.2562 หนา 10 ลําดับที่ 3)

โครงการพัฒนาผูสูงอายุ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการพัฒนาผูสูงอายุ เชน  คาของ
สมนาคุณวิทยากร  คาป้ายประชาสัมพันธโครงการ และรายจายอื่น  ฐาน
อํานาจตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67(6) (แผนพัฒนาทองถิ่น พ
.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 5 พ.ศ.2562 หนา 10 ลําดับที่ 2)

โครงการพัฒนายกระดับผูพิการ จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการพัฒนายกระดับผูพิการ เชน คา
สมนาคุณวิทยากร อาหารวางและน้ําดื่ม คาป้ายประชาสัมพันธโครงการ และ
รายจายอื่น  ฐานอํานาจตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67(6) (แผน
พัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 5 พ.ศ
.2562 หนา 10 ลําดับที่ 1)
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,371,690 บาท

งบบุคลากร รวม 1,968,090 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,968,090 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,007,760 บาท

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 297,900 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานสวนตําบล
เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงหัวหนาสวนราชการ และผูมีสิทธิที่จะไดรับ
ตามระเบียบ

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 614,880 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือน คาจางและเงินอื่นตามสิทธิของพนักงานจาง
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 5,550 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆ และคาตอบแทนพิเศษพนักงานจาง

งบดําเนินงาน รวม 403,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 83,600 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษของพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจาง และผูมีสิทธิไดรับตามกฎหมายที่ปฏิบัติราชการอันเปน
ประโยชนตอบแทนแกองคการบริหารสวนตําบล

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายใหแกพนักงานสวนตําบล พนักงาตจางที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
คาเชาบาน จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล ซึ่งมีสิทธิ์เบิกไดตามระเบียบ
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 9,600 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล ซึ่งมีสิทธิเบิก
ไดตามระเบียบ
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ค่าใช้สอย รวม 140,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาชดใชคาเสียหาย จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาชดใชคาเสียหายและคาสินไหมทดแทนที่กระทําเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชกาของพนักงานสวนตําบล พนักงานจางสังกัดองคการบริหาร
สวนตําบลแหลมผักเบี้ย

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อเปนคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใชจายอื่นๆ ในการเดินทาง
ไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง

คาธรรมเนียม คาลงทะเบียนฝึกอบรมสัมมนาตางๆ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาธรรมเนียม คาลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนาทาง
วิชาการ การประชุมเชิงปฏิบัติการของพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาซอมแซมวัสดุ ครุภัณฑเพื่อใหสามารถใชงานไดปกติ
ค่าวัสดุ รวม 180,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ แฟ้ม/ลังใสเอกสาร เทปผา หมึก
เครื่องถายเอกสารฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณรถยนต จักรยานยนตที่อยูในความรับผิด
ชอบของอบต. เชน แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน น้ํามันเบรค ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นสําหรับใชในการปฏิบัติงานราชการของอบ
ต. และใชวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นสําหรับเครื่องจักรกลของหนวยงาน
ตางๆ ที่อบต.ขอมาใชในงานราชการ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน หมึกพิมพ แผนซีดี เมาท ฯลฯ
วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอื่นๆ ที่ไมเขาลักษณะและประเภทวัสดุตามระเบียบ
วิธีการงบประมาณ
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งานไฟฟ้าถนน รวม 80,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อซอมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ปักเสาไฟฟ้าใหอยูในสภาพเดิม เพื่อใหใชงานได
ตามปกติ

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

เพื่อจายเปนคาจัดหาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุเพื่อใชในงานของอบต.
งานสวนสาธารณะ รวม 50,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจางเหมาปักเสาแนวเขตที่สาธารณะในพื้นที่ตําบลแหลมผักเบี้ย ฐาน
อํานาจตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16(27), ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการดูแลรักษาและคุมครองป้องกันที่ดินอันเปนสาธารณ
สมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน พ.ศ.2553 ขอ 6 (แผนพัฒนาทอง
ถิ่น พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ
.2562 หนา 36 ลําดับที่ 3)

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 158,250 บาท
งบดําเนินงาน รวม 158,250 บาท

ค่าใช้สอย รวม 158,250 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 150,000 บาท
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการรณรงคครัวเรือนในหมูบาน/ชุมชนใหเขาใจหลักการจัดการขยะ จํานวน 8,250 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการรณรงคครัวเรือนในหมู
บาน/ชุมชนใหเขาใจหลักการจัดการขยะ เชน คาป้ายรณรงค, คาอาหาร
วาง และรายจายอื่น ฐานอํานาจตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ
.2552 มาตรา 67(2), พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16(18) (แผน
พัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 5 พ.ศ
.2562 หนา 23 ลําดับที่ 1)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 371,500 บาท

งบดําเนินงาน รวม 344,500 บาท
ค่าใช้สอย รวม 344,500 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการครอบครัวอบอุน จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการครอบครัวอบอุน เชน คาสมมนา
คุณวิทยากร คาอหารกลางวันพรอมน้ําดื่ม คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม ฐาน
อํานาจตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67(6) (แผนพัฒนาทองถิ่น พ
.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 5 พ.ศ.2562 หนา 5 ลําดับที่ 2)

โครงการจัดเวทีกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดเวทีกระบวนการมีสวนรวมของ
ประชาชน เชน อาหารกลางวันพรอมน้ําดื่ม คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม และ
รายจายอื่น ฐานอํานาจตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธ
ศักราช 2560 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16(1, 16)  (แผนพัฒนาทอง
ถิ่น พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 5 พ.ศ.2562 หนา 21 ลําดับ
ที่ 1)
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โครงการตอตานยาเสพติด จํานวน 12,500 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการตอตานยาเสพติด เชน คาจัดทํา
ป้ายรณรงค คาสมมนาคุณวิทยากร คาอหารกลางวันพรอมน้ําดื่ม คาอาหาร
วางพรอมเครื่องดื่ม ฐานอํานาจตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ
.2552 มาตรา 67(6) (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม/เปลี่ยน
แปลงครั้งที่ 5 พ.ศ.2562 หนา 5 ลําดับที่ 4)

โครงการฝึกอบรมทําริบบิ้นพวงมาลัย จํานวน 7,800 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมทําริบบิ้นพวง
มาลัย เชน คาสมมนาคุณวิทยากร  คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม และรายจาย
อื่น ฐานอํานาจตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67(6) (แผนพัฒนาทอง
ถิ่น พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 5 พ.ศ.2562 หนา 5 ลําดับ
ที่ 1)

โครงการพัฒนาศักยภาพผูนําดานการบริหารจัดการศูนยบริการและถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรตําบลแหลมผักเบี้ย

จํานวน 109,800 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผูนําดานการ
บริหารจัดการศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตําบลแหลมผัก
เบี้ย เชน คาสมมนาคุณวิทยากร คาอหารกลางวันพรอมน้ําดื่ม คาอาหารวาง
พรอมเครื่องดื่ม ฐานอํานาจตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67(7), พระ
ราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2551, แผนปฏิบัติการ
กําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ฉบับ
ที่ 2 (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 5 พ.ศ
.2562 หนา 17 ลําดับที่ 2)
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โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี จํานวน 173,400 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพสตรี เชน คาสม
มนาคุณวิทยากร  คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวันพรอมน้ํา
ดื่ม คาเชายานพาหนะ คาที่พัก และรายจายอื่น ฐานอํานาจตามพระราช
บัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมฉบับ
ที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67(6), พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542 มาตรา 10, 16(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม/เปลี่ยน
แปลงครั้งที่ 5 พ.ศ.2562 หนา 20 ลําดับที่ 8)

โครงการสงเสริมอาชีพชุมชน จํานวน 13,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมอาชีพชุมชน เชน คาสม
มนาคุณวิทยากร  คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวันพรอมน้ํา
ดื่ม และรายจายอื่น ฐานอํานาจตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ
.2552 มาตรา 67(7), พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16(6)  (แผน
พัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 5 พ.ศ
.2562 หนา 5 ลําดับที่ 3)

งบเงินอุดหนุน รวม 27,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 27,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ จํานวน 6,000 บาท

เพื่ออุดหนุนเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดระเบียบสังคมแบบ
บูรณาการใหแกที่ทําการปกครองอําเภอบานแหลม  ฐานอํานาจตามพระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16(30) และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงิน
อุดหนุนขององคืกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559  (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
.2561-2564 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 5 พ.ศ.2562 หนา 38 ลําดับที่ 2)
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โครงการวันตอตานยาเสพติด จํานวน 8,000 บาท

เพื่ออุดหนุนเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการตอตานยาเสพติดใหแกที่ทํา
การปกครองอําเภอบานแหลม  ฐานอํานาจตามพระราชบัญญัติกําหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542 มาตรา 16(30) และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขอ
งองคืกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559  (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
.2561-2564 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 5 พ.ศ.2562 หนา 38 ลําดับที่ 3)

โครงการอบรมเสริมสรางความเขมแข็งระดับหมูบาน ตําบลเพื่อป้องกันและแกไข
ปัญหายาเสพติด

จํานวน 13,000 บาท

เพื่ออุดหนุนเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมเสริมสรางความเขมแข็ง
ระดับหมูบาน ตําบลเพื่อป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติดใหแกที่ทําการ
ปกครองอําเภอบานแหลม  ฐานอํานาจตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542 มาตรา 16(30) และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขอ
งองคืกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559  (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
.2561-2564 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 5 พ.ศ.2562 หนา 38 ลําดับที่ 1)

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 200,400 บาท

งบดําเนินงาน รวม 200,400 บาท
ค่าใช้สอย รวม 160,400 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการแขงขันกีฬาสากลตานยาเสพติด จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการแขงขันกีฬาสากลตานยาเสพ
ติด เชน คาตอบแทนกรรมการตัดสิน คาเงินรางวัล คาจัดสถานที่ คาอาหาร
และเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอร และรายจายอื่น ฐานอํานาจตามพระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ
.ศ.2552 , พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16(14)  (แผนพัฒนาทองถิ่น พ
.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 5 พ.ศ.2562 หนา 13 ลําดับที่ 2)
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โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก เชน คาจัดซื้อ
อุปกรณเลนเกมส คาของรวงวัลเลนเกมส คาจัดสถานที่ และรายจายอื่น ฐาน
อํานาจตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 64(6)  (แผนพัฒนาทอง
ถิ่น พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 5 พ.ศ.2562 หนา 6 ลําดับ
ที่ 1

โครงการสงเสริมทักษะการเลนกีฬา จํานวน 10,400 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมทักษะการเลนกีฬา เชน คา
สมนาคุณวิทยากร คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวันพรอมน้ํา
ดื่ม และรายจายอื่น ฐานอํานาจตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 , พระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16(14)  (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2564 เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 5 พ.ศ.2562 หนา 13 ลําดับที่ 1

ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกีฬา เชน ลูกฟุตบอล ลูกฟุตซอล ลูก
วอลเลยบอล ตาขาย ลูกตะกรอ ฯลฯ

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 37,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 37,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 37,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการเขาพรรษาเปลี่ยนวิถีแหงความสุข จํานวน 3,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการเขาพรรษา เปลี่ยนวิถีแหงความ
สุข เชน คาป้ายรณรงคประชาสัมพันธ และรายจายอื่น ฐานอํานาจตามพระ
ราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (5)  (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
.2561-2564 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 5 พ.ศ.2562 หนา 14 ลําดับที่ 4
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โครงการคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต จํานวน 13,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม คาอาหารกลาง
วันพรอมน้ําดื่ม และรายจายอื่น ฐานอํานาจตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ
.2552 มาตรา 67 (5)  (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม/เปลี่ยน
แปลงครั้งที่ 5 พ.ศ.2562 หนา 13 ลําดับที่ 3

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต จํานวน 2,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต เชน คา
พวงมาลัย ดอกไม น้ําอบ แป้ง รายจายอื่น ฐานอํานาจตามพระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ
.ศ.2552 มาตรา 67 (8)  (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2564 เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 5 พ.ศ.2562 หนา 15 ลําดับที่ 6)

โครงการวาเลไทน วาเลนธรรม ธรรมะสูดวงใจ จํานวน 3,000 บาท

เพื่ออุดหนุนเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการวาเลนไทน วาเลนธรรม ธรรม
มะสูดวงใจ เชน คาป้ายประชาสัมพันธ คาอาหารวางพรอมน้ําดื่ม และรายจาย
อื่น ฐานอํานาจตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (5)  (แผนพัฒนาทอง
ถิ่น พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 5 พ.ศ.2562 หนา 14 ลําดับ
ที่ 5

โครงการอนุรักษสงเสริมภูมิปัญญาทองถิ่น จํานวน 16,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอนุรักษสงเสริมภูมิปัญญาทอง
ถิ่น เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาอุปกรณตางๆ  และรายจายอื่น ฐานอํานาจ
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไข
เพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (5)(8)  (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
.2561-2564 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 5 พ.ศ.2562 หนา 15 ลําดับที่ 7
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งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวม 402,700 บาท
งบดําเนินงาน รวม 322,700 บาท

ค่าใช้สอย รวม 322,700 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการฝึกอบรมยุวมัคคุเทศกทองถิ่น จํานวน 21,200 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมยุวมัคคุเทศกทองถิ่น เชน คา
สมนาคุณวิทยากร คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวันพรอมน้ํา
ดื่ม และรายจายอื่น ฐานอํานาจตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ
.2552 มาตรา 68 (12), พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (8)  (แผน
พัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 5 พ.ศ
.2562 หนา 24 ลําดับที่ 2)

โครงการศึกษาการทองเที่ยวโดยชุมชนเชิงบูรณาการเพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหาร
จัดการการทองเที่ยวแบบองครวม

จํานวน 204,400 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการศึกษาการทองเที่ยวโดยชุมชนเชิง
บูรณาการเพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการการทองเที่ยวแบบองค
รวม เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม คาอาหารกลาง
วันพรอมน้ําดื่ม คาเชาที่พัก คายานพาหนะ และรายจายอื่น ฐานอํานาจ
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไข
เพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 68 (12), พระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542 มาตรา 16 (8)  (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม/เปลี่ยน
แปลงครั้งที่ 5 พ.ศ.2562 หนา 25 ลําดับที่ 4)

โครงการสงเสริมการทองเที่ยว จํานวน 85,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมการทองเที่ยว เชน คาอาหาร
กลางวันและอาหารวางพรอมน้ําดื่ม คาป้ายประชาสัมพันธ แผน
พับ โปสการด  และรายจายอื่น ฐานอํานาจตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ
.2552 มาตรา 68 (12), พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (8)  (แผน
พัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 5 พ.ศ
.2562 หนา 24 ลําดับที่ 1)
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โครงการอบรมการพูดการประชาสัมพันธ จํานวน 12,100 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมการพูดการประชาสัมพันธ
เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวัน
พรอมน้ําดื่ม และรายจายอื่น ฐานอํานาจตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
 มาตรา 68 (12), พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (8)  (แผนพัฒนาทอง
ถิ่น พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 5 พ.ศ.2562 หนา 24 ลําดับ
ที่ 3)

งบเงินอุดหนุน รวม 80,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 80,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการจัดกิจกรรมรวมงานพระนครคีรี จํานวน 30,000 บาท

เพื่ออุดหนุนคาใชจายโครงการจัดกิจกรรมรวมงานพระนครคีรีใหแกที่ทําการ
ปกครองอําเภอบานแหลม ฐานอํานาจพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พงศ
.2542 มาตรา 16(8), ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
.2561-2564 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 5 พ.ศ.2562 หนา 44 ลําดับ 2)

โครงการจัดงานเปิดโลกทะเลโคลน จํานวน 50,000 บาท

เพื่ออุดหนุนคาใชจายโครงการจัดงานเปิดโลกทะเลโคลนใหแกที่ทําการ
ปกครองอําเภอบานแหลม ฐานอํานาจพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พงศ
.2542 มาตรา 16(8), ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
.2561-2564 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 5 พ.ศ.2562 หนา 44 ลําดับ 1)
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 3,783,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 595,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 580,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจางเหมาบริการตางๆ เชน การจางออกแบบ และจางเหมาบริการ
สาธารณะที่อยูในอํานาจหนาที่ คาเชาที่ดินหรืออาคารเพื่อใชในราชการ ฐาน
อํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่มท 0808.2/ว1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใชสอย วัสดุและคาสาธารณูปโภค

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑและสิ่งกอสรางใหสามารถใช
งานไดตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 15,000 บาท
วัสดุกอสราง จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจัดซื้อวัสดุกอสรางตางๆ
งบลงทุน รวม 3,188,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,188,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

กอสรางถนน คสล. พรอมทอระบายน้ําซอยบานนายวินัย หมูที่ 4 จํานวน 438,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางถนน ค.ส.ล. ชวงที่ 1 ขนาดกวาง 3.00
 เมตร ยาว 86.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ชวงที่ 2 ขนาดกวาง 4.00
 เมตร ยาว 21.50 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอมฝังทอระบายน้ําเสนผาศูนย
กลาง 0.40 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 339.58 ตารางเมตร ฐานอํานาจ
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไข
เพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67(1) , พระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
 มาตรา 16(4) (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 5 พ.ศ.2562 หนา 34 ลําดับที่ 15)
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คาชดเชยงานกอสรางตามสัญญาแบบปรับราคา (คา K) จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชดเชยงานกอสรางตามสัญญาแบบปรับราคาได (คา K)
โครงการกอสรางถนนค.ส.ล.พรอมวางทอระบายน้ําค.ส.ล.และบอพัก ซ.สะพาน
หัน ฝังหมู 3

จํานวน 2,700,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนค.ส.ล.พรอมวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.และบอ
พัก ซอยสะพานหันฝังหมู 3 ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ระยะ
ทาง 534.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 2,670.00 ตาราง
เมตร ไหลทางขางละ 0.50 เมตร ฐานอํานาจตามพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
 มาตรา 67(1) , พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16(4) (แผนพัฒนาทอง
ถิ่น พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 5 พ.ศ.2562 หนา 33 ลําดับ
ที่ 12)

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 45,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 45,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 35,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการปลอยพันธุสัตวน้ํา จํานวน 35,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการปลอยพันธุสัตวน้ํา เชน คาเชาเรือ
ประมง คาเชารถขนถายสัตวน้ํา และรายจายอื่น ฐานอํานาจตามพระราช
บัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมฉบับ
ที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67(7) , พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
 มาตรา 16(17, 24) (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม/เปลี่ยน
แปลงครั้งที่ 5 พ.ศ.2562 หนา 22 ลําดับที่ 2)

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเปนคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร เชน จอบ เสียม คราด เมล็ดพันธุ
พืช ดิน ปุ๋ย ฯลฯ
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งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ รวม 27,300 บาท
งบดําเนินงาน รวม 27,300 บาท

ค่าใช้สอย รวม 27,300 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการปลูกจิตสํานึกเยาวชนรักษสิ่งแวดลอม จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการปลูกจิตสํานึกเยาวชนรักษสิ่งแวด
ลอม เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม คาอุปกรณ และ
รายจายอื่น ฐานอํานาจตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67(7), พระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16(24) (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2564 เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 5 พ.ศ.2562 หนา 22 ลําดับที่ 1)

โครงการรณรงครักษาสิ่งแวดลอม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการรณรงครักษาสิ่งแวดลอม เชน คา
ทําป้ายรณรงคประชาสัมพันธ ฐานอํานาจตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
 มาตรา 67(7), พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16(24) (แผนพัฒนาทอง
ถิ่น พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 5 พ.ศ.2562 หนา 22 ลําดับ
ที่ 4)

โครงการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม จํานวน 11,300 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวด
ลอม เชน คาป้ายประชาสัมพันธโครงการ คาน้ําดื่ม และรายจายอื่น ฐาน
อํานาจตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67(7), พระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16(24) (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2564 เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 5 พ.ศ.2562 หนา 22 ลําดับที่ 3)
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 4,797,350 บาท

งบกลาง รวม 4,797,350 บาท
งบกลาง รวม 4,797,350 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 106,820 บาท

เพื่อจายสมทบกองทุนประกันสังคมของสวนราชการสําหรับพนักงานจางใน
กรณีเจ็บป่วยหรือประสบอันตรายและอื่นๆ โดยจายสมทบตามระเบียบใหแก
สํานักงานประกันสังคม ฐานอํานาจประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดเพชรบุรี เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง ขอ 33

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 3,420,000 บาท

เพื่อจายเปนเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ  
ฐานอํานาจตามภารกิจถายโอน มาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติกําหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
 , หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท0810.6/ว2076 ลงวัน
ที่ 5 กรกฏาคม 2561 (แผนพัมนาทองถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 5 พ.ศ.2562 หนา 11 ลําดับที่ 4)

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 768,000 บาท

เพื่อจายเปนเบี้ยยังชีพคนพิการ  
ฐานอํานาจตามภารกิจถายโอน มาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติกําหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
 , หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท0810.6/ว2076 ลงวัน
ที่ 5 กรกฏาคม 2561 (แผนพัมนาทองถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 5 พ.ศ.2562 หนา 11 ลําดับที่ 5)

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเปนเบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส  
ฐานอํานาจตามภารกิจถายโอน มาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติกําหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
 , หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท0810.6/ว2076 ลงวัน
ที่ 5 กรกฏาคม 2561 (แผนพัมนาทองถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 5 พ.ศ.2562 หนา 11 ลําดับที่ 6)
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สํารองจาย จํานวน 112,875 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในอํานาจหนาที่ของอบต. ในกรณีฉุกเฉินจําเปนเรงดวน
และเปนเหตุการณที่ไมสามารถคาดการณไดลวงหนาในการป้องกันและ
บรรเทาความเดือดรอนของประชาชน ที่เกิดจากสาธารณภัยตางๆ เชน การ
ป้องกันและแกไขปัญหาอุทกภัย ภัยแลง วาตภัย อัคคีภัย ภัยหนาว  ฐาน
อํานาจตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67(4)

รายจายตามขอผูกพัน

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในพื้นที่ จํานวน 45,000 บาท

เพื่อสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตําบลแหลมผักเบี้ย ตามประกาศ
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ฐานอํานาจประกาศคณะกรรมการหลัก
ประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่องการกําหนดหลักเกณฑเพื่อสนับสนุนใหองคการ
บริหารสวนตําบลหรือเทศกาลดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2552 ขอ 6 (แผนพัฒนาทอง
ถิ่น 2561-2564 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 5 หนา 42 ลําดับที่ 1)

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) จํานวน 164,655 บาท

เพื่อสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่นใหกับขาราชการ
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